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A IMPORTÂNCIA DO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC
Os Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC são
desenvolvidos para oferecer proteção a um grupo de profissionais
que exerçam certa atividade laboral em um determinado ambiente
de trabalho. Vale salientar a importância de cada segmento de
equipamento, seja ele individual ou coletivo.
Embora muito se fale do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, a importância da adoção do Equipamento de
Proteção Coletiva – EPC - é ainda maior. Justifica-se a
popularidade do EPI pelo seu baixo custo quando comparado ao
EPC, o qual, por sua vez, proporciona maior proteção e conforto
ao grupo usuário. Os equipamentos de proteção individual
somente devem ser adotados quando as medidas de proteção
coletiva não ofereçam a eficácia e a eficiência adequadas para o
combate ao risco de acidentes no trabalho e doenças
ocupacionais em um determinado ambiente.
Exemplos de EPC são:
- sistemas de ventilação ambiental,
- chuveiro de emergência e lava-olhos,
- proteções contra incêndio, pânico e explosões,
- tais com extintores de incêndio. O princípio geral da prevenção
aponta, sempre, primeiramente, ao equipamento de proteção
coletiva e, só depois, ao EPI. No variado ambiente laboral,
destacam-se, os EPC comumente utilizados:
* Sistemas de Ventilação Ambiental: são desenvolvidos para
filtrar o ar do ambiente, removendo gases e vapores advindos de
uma atividade laboral;
*
Chuveiro de Emergência: são destinados a eliminar danos
causados por acidentes, muitas vezes envolvendo agentes
químicos, em qualquer região do corpo;
*

Chuveiro Lava-olhos: são para mitigar ou eliminar
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infortúnios causados por acidente na região dos olhos e da face;
*
Proteções Contra Incêndio, Pânico e Explosões (Extintores de
Incêndio): é o tipo de equipamento de proteção coletiva mais conhecido.
São de fácil manuseio e projetados para combater pequenos focos de
incêndio.
Além dos exemplos supramencionados, pode-se citar, outros
equipamentos de proteção coletiva como: placas sinalizadoras, pisos
antiderrapantes, proteção de partes expostas de equipamentos,
enclausuramento e sistemas de proteção contra agentes químicos.
A indústria da construção civil, grande empregadora de mão de
obra em nível nacional, sofre, constantemente, há alguns anos, com os
elevados números de acidentes de trabalho e, é necessário, um
mapeamento dos agentes ambientais em busca de mitigar tais
estatísticas. Ao identificar os tipos mais comuns de acidentes neste
cenário, é possível concluir que equipamentos de proteção coletiva
desenvolvidos para situações de execução de trabalhos em altura e a
própria sinalização básica de canteiros de obras são comumente
negligenciados. No entanto, dispositivos detectores de tensão, tapumes,
protetores de andaimes, protetores de escadas, rampas e demais
dispositivos de deslocamento horizontal estão, normalmente, bem
instalados e disponíveis. É importante salientar que se encontra
discrepância entre as obras de construção de portes variados; associase uma mais bem elaborada proteção laboral ao porte da obra e seu
nível de importância para a sociedade e/ou para o meio que a circunda.
A essa altura, nota-se, claramente, que o EPC é disponibilizado
visando o uso conjunto de um grupo de trabalhadores que estão expostos
a um risco ocupacional comum entre si. Tais equipamentos têm por
objetivo proteger, também, o ambiente como um todo, a integridade da
estrutura, de produtos ou serviços e, ainda, o bem-estar do profissional
que atua sob sua proteção.
Leandro Nascimento
Engenheiro de Segurança do Trabalho
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Inaugurada em Varginha a Estação Cidadania, equipamento
para várias práticas esportivas
Varginha ganhou no último dia 25, mais um importante espaço para
a prática esportiva, a Estação Cidadania com R$ 3 milhões em
investimentos do Governo Federal e contrapartida do Município.
Localizado na Av. Zoroastro Franco de Carvalho, no bairro Santa
Maria, em um terreno de 2.500m², o equipamento tem área construída
de 1.600m² com ginásio poliesportivo com arquibancada para 180
lugares e área de apoio (administração, sala de professores/técnicos,
vestiários, chuveiros, enfermaria, copa, depósito, academia, sanitário
público), dotado de acessibilidade.
Essa é a sétima Estação Cidadania de Minas Gerais. Além de
Varginha, Araguari, Governador Valadares, Muriaé, Passos, Uberaba e
Uberlândia também integram a lista. No país, já foram entregues mais
de 50 unidades.
Presente na inauguração, o ministro da Cidadania, João Roma, disse
que “mais bonito do que entregar a obra, é o que esse espaço será
capaz de fazer, transformando a realidade de muitas pessoas do nosso
Brasil”. O prefeito de Varginha, Vérdi Melo ressaltou a importância desse
ginásio, “que será um espaço que incentivará o esporte e é o que já
pode ser visto nessa inauguração quando muitas crianças e jovens já
perguntam como poderão participar das práticas esportivas nesse local;
o esporte é saúde, salva vidas”.

O ginásio tem instalações esportivas que seguem requisitos oficiais
para a prática de modalidades olímpicas de atletismo, basquete, boxe,
handebol, judô, lutas, tênis de mesa, taekwondo, vôlei, esgrima, ginástica
rítmica, badminton e levantamento de peso. E seis paraolímpicas:
esgrima de cadeira de rodas, judô, halterofilismo, tênis de mesa, vôlei
sentado e goalball e uma não-olímpica(futsal).Também estiveram
presentes na inauguração, convidados e autoridades municipais, além
de alunos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Varginha –
Semel acompanhados do secretário André Luiz Corrêa Pereira – André
do Vôlei e representantes da sociedade.
A Estação Cidadania leva o nome de Antônio Carlos da Cunha, mais
conhecido como “Tonhão”, que iniciou a carreira no basquete. Jogou
profissionalmente pelo Tênis Clube de São José dos Campos-SP e
pela Pirelli de Santo André/SP. Em meados dos anos 70, representou o
município de Varginha, nos Jogos Abertos do Interior, quando foi campeão
contra o município de Uberlândia. Tonhão era o maior destaque da equipe
de Varginha em diversos torneios pelo país. Foi professor de natação,
handebol e técnico de basquete pela Prefeitura de Varginha. A filha, Ana
Carolina Petit Cunha, agradeceu o prefeito Vérdi Melo pela homenagem
ao pai e disse que esse espaço será importante para o incentivo do
esporte.

Ana Carolina Petit Cunha, filha
do homenageado Tonhão
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Ex-prefeito Antônio Silva assume a presidência do CDCA
O ex-prefeito Antônio Silva
assumiu essa semana a
presidência do CDCA (Centro
de Desenvolvimento da Criança
e do Adolescente).
Eleito por aclamação Antônio
Silva aceitou o convite do
prefeito Vérdi Melo para
substituir Juliana de Paula
Mendonca, que deixa a
presidência do CDCA para
assumir interinamente a

secretaria municipal de
Educação (Seduc).
A presidência do CDCA e um
cargo
voluntario,
sem
vencimentos, mas que é de
grande responsabilidade por se
tratar de um“programa cujas
atividades
“ são de ação
continuada, priorizando o
atendimento
a
criançasprovindos de classes
sociais que se encontram em

estado de vulnerabilidade social
e/ou risco social”.
Bastante emocionado o ex
prefeito Antônio Silva falou da
importância do programa que
presta atendimento por“meio de
suas
suas
unidades,
desenvolvendo programas
distintos voltados para a criança
e o adolescente. “Sempre tive
um carinho muito especial para
com o CDCA, cujo objetivo do

programa é viabilizar a absorção
dos adolescentes pelo mercado
de trabalho, contribuindo
efetivamente na inclusão social
dos mesmos, favorecendo
também de forma indireta suas
famílias”, disse Antônio Silva que
agradeceu ao prefeito“Vérdi
pelo convite e oportunidade de
poder acompanhar de perto o
programa que já revelou grandes
talentos.

Juliana de Paula Mendonça, o prefeito Vérdi Melo,
o ex-prefeito Antonio Silva e
o vice-prefeito Leonardo Ciacci

Prefeitura conclui obra de melhoria da iluminação no centro
A Prefeitura de Varginha concluiu essa semana as obras da troca
de toda a iluminação no centro da cidade, com a instalação de
luminárias Catenárias de Led, de 67 w, em substituição às
lâmpadas de Vapor de sódio de 350 W, instaladas há mais de 60
anos no local.
Mesmo com a redução de 80% no consumo de energia , os níveis
de luminosidade nos 2,5 km das ruas do centro, ficaram 100 %
acima conforme medições realizadas, proporcionando mais
conforto e segurança à população usuária do local.
Segundo o Coordenador da obra , Pedro Lopes Gazzola, o
projeto atendeu às características físicas dos passeios e ruas do
local , sem a necessidade de instalação de postes e braços , criando
uma ambiência agradável e maior espaço para o comercio e
pedestres .
Para o Prefeito Verdi Lucio Mello, as novas luminárias possuem
um índice de reprodução de cores acima de 70 % , o dobro das
amarelas anteriores , o que possibilita maior destaque nos
ambientes e fachadas do importante comercio do centro da cidade.
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IPTU 2022 começa a vencer em maio
Pagamento começa dia 16/5;
fique atento à tabela de vencimentos

PARCELAMENTOS
Até R$ 75,00 poderão ser pagos à vista – cota única
até R$ 150,00 em duas parcelas ou cota única
até R$ 225,00 em até três parcelas ou cota única;
até R$ 300,00 em quatro parcelas ou cota única
até R$ 375,00 em até cinco parcelas ou cota única
até R$ 450,00 em até 6 parcelas ou cota única
até R$ 525,00 em até sete parcelas ou cota única
acima de R$ 525,00 poderá parcelar em até oito vezes ou cota única

O Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU em Varginha será
pago a partir do mês de maio.
Comumente com vencimento
em abril, neste ano, o prefeito
Vérdi Melo decidiu adiar o prazo
do pagamento do IPTU,
solidário com “a população que
vem enfrentando diversas altas
em produtos básicos e a
exemplo de outras medidas que
a Administração Municipal já
adotou visando beneficiar os
contribuintes, por exemplo o
pagamento da segunda parcela
desse mesmo imposto que ano

passado foi adiada para
dezembro”.
De acordo com a Prefeitura,
os 75 mil carnês começarão a
ser distribuídos na segunda
quinzena de abril conforme o
grupamento do calendário.
Quem não receber o
impresso pelos Correios poderá
retirar no site https://
www.varginha.mg.gov.br/ ou
pessoalmente na sede da
Prefeitura, na Rua Júlio Paulo
Marcelini, 55, Vila Paiva. ““Quem
optar por pagar à vista terá 10%
de desconto.
A diferença nos valores em
relação ao ano anterior referese
ao
percentual
correspondente ao IPCA
acumulado entre os meses de
janeiro e dezembro de 2021, de
acordo com o Decreto nº 10.850
de 21 de janeiro de 2022.
Confira a tabela dos
vencimentos e dos valores com
as respectivas possibilidades
de parcelamento.

Varginha recebe a visita do secretário municipal de
Saúde da cidade de Santos-SP

Reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Varginha

O secretário municipal de Saúde de Santos-SP, Adriano
Catapreta esteve em Varginha e participou de reunião com a
equipe gestora da Secretaria Municipal de Saúde, liderada pelo
secretário Armando Fortunato Filho.
A troca de experiências foi muito importante e significativa,
com abordagem de diversos assuntos como a gestão
participativa; cirurgias eletivas; atendimento de excelência com
resolução de problemas; redução das filas de espera;
envolvimento das demais secretarias nos processos de trabalho;
gestão de equipes com mensuração de resultados, dentre outros.
“A visita de um colega Secretário de Saúde, ainda mais de
Santos /SP, demonstra que estamos no caminho certo,
estruturando o sistema de saúde público com qualidade,
resolutividade e que coloca o cidadão em primeiro lugar. Saúde,
prioridade máxima da Administração Municipal”, disse o
secretário de Saúde de Varginha, Armando Fortunato Filho.
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Varginha alcança certificação no
Mapa do Sistema de Regionalização do Turismo Nacional
No último dia 28, Varginha passou a integrar o Mapa de
Regionalização, com registro no Sistema de Informações do Mapa
do Turismo Brasileiro - SISMapa. A certificação é conferida pelo
Ministério do Turismo aos municípios que comprovem ações
turísticas e possuam orçamento direcionado à pasta.
Além destes quesitos, o município precisa apresentar leis de
Política Municipal, Plano Municipal, Conselho e Fundo, todos
específicos para a pasta de turismo.
Segundo a Fipe/MTur, Varginha recebe uma média de 46.879
visitantes domésticos e cerca de 1.605 estrangeiros por ano.
Possui, cadastrados no Cadastur, 21 equipamentos de
hospedagem que empregam cerca de 200 pessoas.
Pelos dados econômicos do turismo de Varginha, o Ministério
do Turismo conferiu sua classificação na Categoria B. O
desempenho econômico dos municípios podem receber
classificação nas categorias A,B,C,D e E, sendo A o maior
desempenho e E, o menor.

Telefone geral do Hospital
Bom Pastor vai mudar a
partir de 27 de abril
Anote aí: 3690-1000 passará a ser 3606-3300.
O Hospital Bom Pastor, seguindo o processo de melhoria
contínua, informa a alteração do telefone padrão da instituição,
que passará de (35) 3690-1000 para (35) 3606-3300.
A mudança se faz necessária para melhor atender aos
clientes e parceiros, com uma telefonia moderna e eficiente,
bem como, contemplar a expansão de ramais, conforme
necessidade atual e futura do Hospital.
“Nosso sistema de telefonia é limitado e antigo; agora vamos
expandir e modernizar, um ganho enorme para nossos clientes,
parceiros e servidores, pois colaborará para uma assistência
à saúde mais eficiente”, conta Edson Antônio Menegueli,
Presidente da Fundação Hospitalar do Município deVarginha.
Hospital Bom Pastor de Varginha 100% SUS para você!

Confira no site as unidades:
www.postosdesaude.com.br/
vacinacao/varginha-mg
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Prefeito em exercício, Leonardo Ciacci participa da abertura do
treinamento das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA)
O prefeito em exercício de
Varginha, Leonardo Ciacci,
participou a quarta-feira, 30, no
auditório do INPREV, da abertura
do treinamento das Comissões
Internas de Prevenção de
Acidentes (CIPA), da Prefeitura
de Varginha, com composição
de novas comissões internas de
prevenção de acidentes e
doenças ocupacionais.
O Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho – SESMT,
da Prefeitura, visando orientar
os servidores e cumprir as
exigências normativas legais
impostas
pela
Norma
Regulamentadora N°5, sobre a
Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes – CIPA, ofereceu
aos novos membros eleitos da
Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes e Doenças
Ocupacionais – CIPA-DO do
município, antes da posse da
nova gestão, o treinamento
exigido normativamente sobre: o
estudo do ambiente, das
condições de trabalho, bem
como dos riscos originados do

processo produtivo; noções sobre
acidentes e doenças relacionadas
ao trabalho decorrentes das
condições de trabalho e da
exposição aos riscos existentes no
estabelecimento e suas medidas de
prevenção; metodologia de
investigação e análise de acidentes
e doenças relacionadas ao
trabalho; princípios gerais de
higiene do trabalho e de medidas
de prevenção dos riscos; noções
sobre as legislações trabalhista e
previdenciária
relativas
à
segurança e saúde no trabalho;
noções sobre a inclusão de

pessoas com deficiência e
reabilitados nos processos de
trabalho; e organização da CIPA e
outros assuntos necessários ao
exercício das atribuições da
Comissão.
A CIPA-DO tem como objetivo a
prevenção de acidentes e doenças
decorrentes do trabalho, de modo
a tornar compatível, de forma
permanente o trabalho.
Além do prefeito em exercício
Leonardo Ciacci estiveram
presentes o Secretário Municipal de
Administração, Sergio Takeishi,
membros eleitos titulares, suplentes

e indicados das Secretarias
Municipais de Educação e de
Saúde.
O prefeito em exercício,
Leonardo Ciacci, ressaltou que
“a parceria firmada entre o
SESMT e as CIPA-DO do
município têm sido de grande
valia em nossa constante busca
por mitigar acidentes de trabalho
e doenças ocupacionais em
nossos ambientes de trabalho.
A percepção advinda de quem
está inserido na realidade laboral
e setorial, diariamente, é muito
importante para que possamos
identificar falhas e mitigar riscos
de diversas magnitudes.
Precisamos
entender
a
necessidade de proteger nossos
servidores e todos os que estão,
de alguma forma, presentes em
nossos processos de trabalho e,
esses treinamentos, e a própria
composição da CIPA-DO, vão ao
encontro desse grande objetivo;”
ressaltou.
O treinamento foi conduzido
pelo engenheiro de Segurança
do Trabalho – SESMT, da
Prefeitura, Leandro Nascimento.

CONCURSO CULTURAL CIPA 2022
O 1º Concurso de Frases da Gestão Cipa 2022 foi realizado de 17 a 27 de fevereiro e foram premiadas 3 frases enviadas pelos colaboradores
do Hospital Bom Pastor. A novidade é que além dos vencedores receberem prêmios, a frase que ficou em 1º lugar virou hit de toda a campanha
de prevenção durante o ano de
2022, inclusive a SIPAT – Semana
Interna de Prevenção de
Acidentes, que deve ser realizada
em outubro.
Para Participar foram
determinadas regras, entre elas o
uso de palavras chave como
Hospital Bom Pastor ou HBP;
CIPA; prevenção e segurança do
trabalho.
As demais frases, como
também ficaram muito boas serão
aproveitadas durante o ano todo
em nosso trabalho!!!
A palavra que a CIPA tem
hoje a todos os colaboradores é
1º lugar: "O trabalho é necessário,
3º lugar: “No Hospital Bom Pastor a
2º lugar: "Vamos fazer nosso papel e
a segurança é importante e a vida
GRATIDÃO!
prevenção está presente,
pensar no futuro, fazendo do HBP um
é essencial. Previna-se."
caminhamos todos juntos por um
ambiente seguro!"
Contem sempre conosco e
Autora: Drucila Apª de S. Oliveira
mundo consciente.”“
Autora: Ana Paula Clemente
mantenham-se seguros sempre!!!
Autora: Marielle M. Santos Teixeira
CIPA 2022
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
LEIS
LEI Nº 6.955, DE 29 DE MARÇO DE 2022.
CONCEDE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE QUE ESPECIFICA.

O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em seu nome sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Município de Varginha autorizado a conceder ao HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE
MINAS, inscrito no CNPJ sob o nº 25.863.390/0001-54, com sede à Av. Rui Barbosa, nº 158 –
Centro, nesta cidade, subvenção social no valor total de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), a serem repassados em 12 (doze) parcelas, a depender da disponibilidade
financeira do Município de Varginha.
Art. 2º O Hospital Regional do Sul de Minas deverá prestar contas ao Município de Varginha,
especialmente à Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON, das despesas realizadas
com os recursos da subvenção ora recebida.
Parágrafo único. A prestação de contas deverá ser realizada trimestralmente, sob pena de
obstarem-se novas transferências de recursos.
Art. 3º Para cumprimento desta Lei, o Município de Varginha celebrará os ajustes administrativos
pertinentes com a referida Entidade.
Art. 4º As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do fluente exercício, podendo ser suplementadas se necessário, observando-se,
para esse fim, o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como
abrir crédito especial, se for o caso.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2022.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 29 de março de 2022; 139º da Emancipação Político
Administrativa do Município.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLA CORREA BERALDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(Inciso I, artigo 16 e § 1º, artigo 17, da Lei Complementar nº 101/2000)
LEI Nº 6.955
OBJETO: Criação de despesa com a concessão de auxílio financeiro
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), sem
reflexo, pois será compensado com o superávit financeiro do exercício de 2021.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023: sem reflexo, pois a despesa criada não alcança o exercício
financeiro de 2023.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024: sem reflexo, pois a despesa criada não alcança o exercício
financeiro de 2024.
METAS E RESULTADOS FISCAIS: A concessão do auxílio financeiro não afetará as metas e
resultados fiscais, uma vez que está acompanhada de medidas de compensação provenientes
do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2021.
METODOLOGIA DE CÁLCULO E MEDIDA DE COMPENSAÇÃO: A criação da despesa será
suportada pelo superávit financeiro apurado no balanço patrimonial encerrado em 2021.
Prefeitura do Município de Varginha, 29 de março de 2022.
Leonardo Vinhas Ciacci
Prefeito Municipal, em Exercício
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.956, DE 29 DE MARÇO DE 2022.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES
DO SUL DE MINAS.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em seu nome sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública Municipal a "COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO SUL DE MINAS".
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 29 de março de 2022; 139º da Emancipação Político Administrativa do Município.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLA CORREA BERALDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
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LEI Nº 6.957, DE 29 DE MARÇO DE 2022.
INSTITUI O ESTATUTO DA DESBUROCRATIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VARGINHA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em seu nome sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da
Administração Municipal direta e indireta, visando em especial, a simplificação de atos
administrativos, no curso da prestação do serviço público.
Art. 2º A Administração Publica Municipal obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Art. 3º Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, salvo quando
a lei expressamente o exigir.
Art. 4º É dispensada a exigência de:
I – reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com
aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinado
o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;
II – autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação com o original e a cópia, atestar a autenticidade;
III – juntada de documento pessoal do usuário do serviço público, que poderá ser substituído por
cópia autenticada pelo próprio agente administrativo;
IV – apresentação de certidão de nascimento, que poderá ser substituída por cédula de identidade, título de eleitor, identidade expedida por conselho regional de fiscalização profissional,
carteira de trabalho, certificado de prestação ou de isenção do serviço militar, passaporte ou
identidade funcional expedida por órgão público;
§ 1º É vedada a exigência de prova relativa a fato que houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido.
§ 2º Cabe ao usuário do serviço público a prova dos fatos que tenha alegado.
§ 3º Quando o usuário do serviço público declarar que tais fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de oficio, a obtenção dos documentos ou das respectivas copias.
Art. 5º Os usuários do serviço público têm direito a vista do processo e a obter certidões ou
cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e
documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.
§ 1º Cabe à Administração disponibilizar, em seus sítios eletrônicos, mecanismos próprios para
a apresentação, pelo cidadão, de requerimento relativo a seus direitos.
§ 2º O requerimento a que se refere o paragrafo 1º tramitará eletrônica ou fisicamente, e
eventuais exigências ou diligências comunicadas pela internet ou via postal.
Art. 6º Caberá às Secretarias Municipais a criação de grupos setoriais de trabalho ou de
comissões com os seguintes objetivos:
I – identificar, nas respectivas áreas, dispositivos legais ou regulamentares que prevejam
exigências descabidas ou exageradas ou procedimentos desnecessários ou redundantes;
II – sugerir medidas legais ou regulamentares que visem a eliminar o excesso de burocracia na
pasta.
Art. 7º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 29 de março de 2022; 139º da Emancipação Político Administrativa do Município.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLA CORREA BERALDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.958, DE 31 DE MARÇO DE 2022.
ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 6.885, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em seu nome sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º O parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal nº 6.885, de 24 de setembro de 2021,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° ...
Parágrafo único. A subvenção social de que trata o caput da presente Lei será no importe de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por mês, para custear despesas operacionais e
administrativas, bem como para manutenção das categorias de base.
Art. 2º O relatório de estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro segue no Anexo Único da
presente Lei.
Art. 3º O valor estabelecido no parágrafo único do art. 1º, com a redação dada pela presente Lei,
é retroativo a 1º de janeiro do corrente ano de 2022.
Art. 4º Serão deduzidos do valor aqui estabelecido quaisquer valores pagos até a data de sua
publicação, a fim de que não se ultrapasse o valor máximo estabelecido no parágrafo único do
art. 1º, com a redação dada por esta Lei.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 31 de março de 2022; 139º da Emancipação Político
Administrativa do Município.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLA CORREA BERALDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
ANDRÉ LUIZ CORREA PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ANEXO ÚNICO
RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(Inciso I, artigo 16 e § 1º, artigo 17 da Lei Complementar nº 101/2000)
LEI Nº 6.958
DESPESA DO TIPO CONTINUADA
OBJETO DA DESPESA: aumento de Subvenção Social.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas serão custeadas pelo Orçamento do Município de
Varginha.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: Sem reflexo, pois não aumenta a despesa orçamentária já
prevista para o exercício de 2022.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023: Sem reflexo, pois o Orçamento do referido exercício constará dotação específica para atender a despesa com o aumento da subvenção.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024: Sem reflexo, pois o Orçamento do referido exercício constará dotação específica para atender a despesa com o aumento da subvenção.
METAS DE RESULTADOS FISCAIS: O aumento da despesa não afetará as metas de resultados
fiscais, uma vez que sua fonte de recurso advém do aumento da receita do ICMS.
METODOLOGIA DE CÁLCULO: O valor abaixo descrito foi aferido através da diferença entre o
valor da subvenção social até então concedida com o valor que se pretende conceder com o
presente Projeto de Lei.
COMPARATIVO DE DESPESAS E RECEITAS:
- RECEITA MENSAL ESTIMADA COM O AUMENTO DO ICMS: R$ 16.000,00 (dezesseis mil
reais).
- DESPESA MENSAL COM A CONCESSÃO DA SUBVENÇÃO: R$ 16.000,00 (dezesseis mil
reais).
Prefeitura do Município de Varginha, 31 de março de 2022.
Leonardo Vinhas Ciacci
Prefeito Municipal, em Exercício
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.959, DE 31 DE MARÇO DE 2022.
MANTÉM O VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO, MEDIANTE
COMPLEMENTO TARIFÁRIO, PELO MUNICÍPIO, POR USUÁRIO PAGANTE, VISANDO A BUSCA
PELA JUSTIÇA SOCIAL.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em seu nome sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, a fim de não promover aumento
no preço público das passagens, complemento tarifário ao serviço público de transporte coletivo
urbano de passageiros, assegurando, assim, a modicidade das tarifas, a generalidade do
transporte público coletivo e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro ao contrato
celebrado com a concessionária.
Parágrafo único. A concessão de complemento tarifário está em consonância com os princípios,
diretrizes e objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída por intermédio da Lei
Federal nº 12.857, de 3 de janeiro de 2012, fazendo prevalecer o interesse público, priorizando
o transporte público coletivo e promovendo a melhoria da mobilidade das pessoas nos
deslocamentos dentro do território municipal.
Art. 2º O complemento tarifário será de R$ 1,00 (hum real) por usuário pagante, limitado a
trezentos e vinte mil usuários por mês.
Parágrafo único. Para os fins do estabelecido no caput, será mantido o valor da tarifa em R$
4,20 (quatro reais e vinte centavos) para todos os usuários pagantes do sistema, ainda que a
quantidade de pagantes exceda aos trezentos e vinte mil usuários por mês.
Art. 3º O complemento tarifário de que trata o art. 2º da presente Lei será concedido pelo prazo
de 06 (seis) meses.
Art. 4º Para os fins da presente Lei, o complemento tarifário será utilizado como desoneração de
custos, a fim de contenção e manutenção da modicidade do preço da tarifa no transporte público
coletivo urbano do Município de Varginha.
Art. 5º O pagamento inerente ao complemento tarifário mencionado no caput do art. 2º será
realizado proporcionalmente caso o período não esteja completo no mês, sendo considerado,
para tanto, o mês comercial de 30 (trinta) dias.
Parágrafo único. Encerrado o mês comercial a que se refere o caput do presente artigo, a
concessionária encaminhará à Administração Pública e à Câmara Municipal para a Comissão de
Finanças e Orçamento relatório pormenorizado, de usuários pagantes e não pagantes no qual
constará, com documentos comprobatórios a serem conferidos pelo Poder Público, a quantidade
de usuários transportados naquele mês, possibilitando que se realize o complemento tarifário, o
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qual deverá ser feito em até 10 (dez) dias, contados do recebimento da referida documentação,
se não houver qualquer ressalva por parte do Poder Concedente.
Art. 6º As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do fluente exercício e do próximo, podendo o Prefeito Municipal suplementá-las, se
necessário, observando-se, para esse fim, o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17
de março de 1964, bem como abrir crédito especial, se for o caso.
Art. 7º O relatório de estimativa de impacto orçamentário-financeiro consta no Anexo Único da
presente Lei.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 31 de março de 2022; 139º da Emancipação Político
Administrativa do Município.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLA CORREA BERALDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WILLIAM GREGÓRIO GRANDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ANEXO ÚNICO
RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(Inciso I, artigo 16 e § 1º, artigo 17 da Lei Complementar nº 101/2000)
LEI Nº 6.959
OBJETO: Criação de despesa decorrente da complementação tarifária trasporte público coletivo
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: 3.520.000,00 (três milhões e quinhentos e vinte mil reis), sem
reflexo, pois será compensado com o superavit financeiro do exercício de 2021.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023: 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), sem reflexo pois
será compensado com o superavit financeiro do exercício de 2021.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024: sem reflexo, pois a despesa não alcança o exercício financeiro de 2024.
METAS DE RESULTADOS FISCAIS: O custeio da complementação tarifária não afetará as metas
de resultados fiscais, uma vez que está acompanhada de medidas de compensação proveniente do superavit financeiro verificado no balanço patrimonial do exercício encerrado em 2021.
METODOLOGIA DE CÁLCULO E MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO:
Considerou-se, para fins de elaboração da metodologia de cálculo do impacto orçamentáriofinanceiro, 11 (onze) parcelas durante o exercício financeiro de 2022 e 01 (uma) parcela no
exercício de 2023.
Despesa criada, decorrente da complementação tarifária custeada pela Administração Pública,
será suportada pelo superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício findo em
2021.
Prefeitura do Município de Varginha, 31 de março de 2022.
Leonardo Vinhas Ciacci
Prefeito Municipal, em Exercício

DECRETOS
DECRETO Nº 10.921, DE 23 DE MARÇO DE 2022.
REVOGA O DECRETO MUNICIPAL Nº 9.881/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o disposto no inciso I, do artigo 93, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado, em seu inteiro teor, o Decreto Municipal nº 9.881, datado de 13 de julho de
2020, que “ALTERA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL”.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 11/03/2022.
Prefeitura do Município de Varginha, 23 de março de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DECRETO Nº 10.922, DE 23 DE MARÇO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.934/2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elabora-ção
da Proposta Orçamentária 2022 aos valores efetivamente necessários às ações de Go-verno;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas respectivas
dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte de
recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.934 de 23 de
dezembro de 2021, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão
de reais), a saber:
16.00.00 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
16.01.00 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
10.302.1090 - 2042
4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES (90)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 1.000.000,00
TOTAL: 1.000.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação parcial
da dotação conforme art. 43, § 1º, III, Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R$ 1.000.000,00 (hum
milhão de reais), a saber:
05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01.00 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
28.843.9100 - 2508
4.6.91.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL (158)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 1.000.000,00
TOTAL: 1.000.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 23 de março de 2022.

DECRETO Nº 10.928, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
DISPÕE SOBRE OS VALORES REFERENTES AOS VENCIMENTO-BASES DOS CARGOS
ESPECÍFICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NO ANO CORRENTE DE 2022, DE
FORMA A ATUALIZAR OS REGISTROS NOS ANEXOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1/
2017.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 93, inciso I, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, assim como o parágrafo único
do art. 71 da Lei Complementar nº 1, de 19 de dezembro de 2017,
DECRETA:
Art. 1º Ficam atualizados os registros referentes aos valores dos vencimento-bases dos cargos específicos da Procuradoria Geral do Município no ano corrente de 2022, conforme índice
anual de reajuste autorizado pela Lei 6.946, de 16 de fevereiro de 2022.
Parágrafo único. O disposto no caput no presente artigo trata de mero ajuste formal nas
tabelas dos anexos I e II da Lei Complementar nº 1, de 19 de dezembro de 2017, mantendo-as
atualizadas conforme determina o art. 71 da mesma Lei Complementar.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha, 30 de março de 2022.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLA CORREA BERALDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO I

VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.927, DE 30 DE MARÇO DE 2022
ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.120, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e
consubstanciado na alínea “a” do inciso I do artigo 93 da Lei Orgânica do Município de Varginha,
DECRETA:
Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 9.120, de 05 de dezembro de 2018, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º Fica criado no âmbito do Município de Varginha o Centro de Formação, Treinamento e
Aperfeiçoamento de Agente da Guarda Civil Municipal.
§ 1º O Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento de Agentes da Guarda Civil Municipal, respeitando os limites constitucionais, promoverá a transmissão de conhecimentos básicos e/
ou especializados imprescindíveis ao exercício eficiente e racional das atribuições legais da
Guarda Civil Municipal, especialmente aqueles referentes aos patrulhamentos ostensivos e
preventivos, zelando pelos bens, serviços e prédios públicos do Município, exercendo também
suas competências relativas ao trânsito e meio ambiente, além de proporcionar e resgatar valores
cívicos, educacionais e sociais dos integrantes da Instituição e comunidade.
§ 2º No caso de concursos públicos para cargos de provimento efetivo que vierem a ser executados
diretamente pela Guarda Civil Municipal, caberá ao Centro de Formação, Treinamen-to e
Aperfeiçoamento de Agentes a aplicação das provas e/ou testes que compõe as etapas do certame.
Art. 2º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-ções
em contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 30 de março de 2022.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLA CORREA BERALDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO II
CARGO
QUANT.
PADRÃO
SALÁRIO
Procurador-Geral do Município
1
CPC 5
R$ 10.064,44
Subprocurador-Geral do Município
1
CPC 4
R$ 6.607,33
Assessor de Apoio Processual
1
CPC 3
R$ 5.169,27
Assessor de Apoio Estratégico
2
CPC 2
R$ 4.153,24
Assessor de Gabinete
1
CPC 1
R$ 2.536,87
Gerente da Divisão de Processos
Administrativos e Contenciosos
1
CPC 3
R$ 5.169,27
Gerente da Divisão de Execução
Fiscal
1
CPC 3
R$ 5.169,27
Prefeitura do Município de Varginha, 30 de março de 2022.
Leonardo Vinhas Ciacci
Prefeito Municipal, Em Exercício

PORTARIAS
PORTARIA Nº 18.481, DE 14 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica relotado na Secretaria Municipal abaixo, o Cargo de Provimento Efetivo, especificado
no quadro abaixo:
QTDE
CARGO
NÍVEL
ORIGEM
DESTINO
1
Motorista
E-01
SEMEA
SEMUS
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Art. 2º Em decorrência da relotação de cargo de que trata o artigo anterior, a sua ocupante fica
redistribuída, passando a ter exercício na respectiva Secretaria Municipal, conforme consta no
quadro abaixo:
MATRÍCULA
NOME
CARGO
NÍVEL
ORIGEM DESTINO
31.522-6
Angélica Regiane da Silva Motorista
E-12
SEMEA
SEMUS
Art. 3º O Departamento de Recursos Humanos - DRHU, adotará as medidas necessárias
objetivando o cumprimento do disposto nesta Portaria, bem como, fará as devidas modificações
no Quadro Geral dos Servidores Públicos do Município de Varginha.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.496, DE 23 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora LUANA ALVES TEIXEIRA para exercer a Função Gratificada de
Encarregada do Setor de Imunização – FG-15%, na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.497, DE 23 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida licença maternidade prevista no artigo 110 da Lei Municipal nº 2.673/1995,
alterada pela Lei Municipal nº 5.025/2009 pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a servidora
abaixo relacionada:
SERVIDORA
MATRÍCULA CARGO
SETOR
Naionara Lourençoni Costa
2.809-6
Escriturário EF - 05 Registro Hospitalar de
Câncer
PERÍODO DE GOZO: 15/03/2022 a 10/09/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.498, DE 23 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Determinar que seja instaurado Processo Disciplinar para apurar fatos relatados no
Processo Administrativo nº 3.518/2022, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer
dos trabalhos.
Art. 2º Fica instituída a respectiva Comissão Sindicante, composta das servidoras ESTEFÂNIA
MESQUITA DA SILVA RODRIGUES, GILMARA DE PAULA LOPES, MARCILENE APARECIDA PAULINO para, sob a presidência da primeira dar cumprimento ao disposto no artigo anterior, obedecidas todas as formalidades legais inerentes ao caso, prescritas na Lei Municipal nº 2.673/1995.
Art. 3º A Comissão ora instituída, terá o prazo de 15 (quinze) dias para realização e conclusão
de seus trabalhos.
Art. 4º Dilatado o prazo previsto no artigo anterior, fica, desde logo, reconduzida a Comissão
Sindicante para a continuação dos trabalhos para a qual foi designada.
Art. 5° Os membros da comissão permanecerão a disposição da Divisão da Corregedoria
Municipal, podendo dedicar tempo integral aos trabalhos, ficando dispensados do registro de
ponto até a entrega do relatório final.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.499, DE 23 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, a seguinte
servidora:
SERVIDORA
MATRÍCULA
CARGO
SETOR
Francisca de Paula Costa 14.987-0
Auxiliar de Serviços Gerais
SEDUC
PERÍODO DE GOZO: De 16/03/2022 a 13/06/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.513, DE 29 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica substituído o membro abaixo relacionado do Conselho Deliberativo da Fundação
Cultural do Município de Varginha:
I – REPRESENTANTE DO GOVERNO MUNICIPAL
MEMBRO NATO E REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO:
TITULAR: Juliana de Paula Mendonça em substituição a senhora Gleicione Aparecida Dias
Bagne de Souza
Art. 2° No desempenho de suas funções, o membro ora nomeado deverá observar as disposições constantes da Portaria nº 17.710/2021, que permanece inalterada em seus demais termos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.522, DE 31 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a pedido a partir de 01/04/2022 o senhor CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
do cargo de Secretário Municipal de Governo - Agente Politico nomeado pela Portaria nº 17.327/
2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.524, DE 31 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a partir de 01/04/2022, o senhor ARMANDO FORTUNATO FILHO do
cargo de Secretário Municipal de Saúde – Agente Político, nomeado pela Portaria nº 17.862/2021.
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PORTARIA Nº 18.525, DE 31 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, a partir de 01/04/2022, o senhor ARMANDO FORTUNATO FILHO como Secretário Municipal de Saúde – Agente Político.

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL Nº 004/2022
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG torna público que necessita locar, pelo prazo
mínimo de 12 (doze) meses, prorrogáveis conforme seu interesse e suas necessidades, de
acordo com a legislação vigente, um imóvel para instalação e funcionamento do Centro POP,
observando o que dispõe o inciso X do artigo 24 da Lei nº 8.666/93.
O imóvel deverá atender às seguintes especificações mínimas:
- 6 cômodos;
- 3 banheiros;
- 1 cozinha;
- área para lavanderia;
- garagem para 3 veículos;
- área externa coberta.
As propostas deverão conter, além do seu prazo de validade de, no mínimo 90 (noventa) dias, os
seguintes dados: descrição minuciosa do imóvel, localização, área física, instalações existentes
e valor locativo mensal em moeda corrente.
As propostas deverão ser entregues no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal
de Varginha/MG, sito na Rua Julio Paulo Marcelini, 50 – Vila Paiva, até as 15h00 do dia 20/04/2022
ou através do e-mail julio.angelo@varginha.mg.gov.br, onde também podem ser sanadas quaisquer dúvidas.
A Prefeitura Municipal de Varginha/MG reserva-se o direito de optar pelo imóvel que melhor
atender às suas necessidades.
Varginha/MG, 28 de março de 2022.
Sérgio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL Nº 005/2022
A Prefeitura do Município de Varginha/MG torna público que necessita locar, pelo prazo mínimo de
12 (doze) meses, prorrogáveis conforme seu interesse e suas necessidades, de acordo com a
legislação vigente, um imóvel para atendimento a caso social, observando o que dispõe o inciso
X do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93.
O imóvel deverá atender às seguintes especificações mínimas:
- 2 quartos;
- 1 sala;
- 1 copa/cozinha;
- 1 banheiro social;
- área de serviço;
- garagem;
- estar localizado no bairro Sion, Santana ou proximidades.
As propostas deverão conter, além do seu prazo de validade de, no mínimo 90 (noventa) dias, os
seguintes dados: descrição minuciosa do imóvel, localização, área física, instalações existentes
e valor locativo mensal em moeda corrente.
As propostas deverão ser entregues no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal
de Varginha/MG, sito na Rua Julio Paulo Marcelini, 50 – Vila Paiva, até as 15h00 do dia 08/04/2022
ou através do e-mail julio.angelo@varginha.mg.gov.br, onde também podem ser sanadas quaisquer dúvidas.
A Prefeitura Municipal de Varginha/MG reserva-se o direito de optar pelo imóvel que melhor
atender às suas necessidades.
Varginha/MG, 28 de março de 2022.
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 075/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 072/2022
AVISO
O Município de Varginha (M.G.), através do Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público,
por motivos de ordem técnica, a suspensão, “sine die” da sessão pública relativa à Licitação
– Pregão Presencial nº. 072/2022, cujo objeto constitui-se da Contratação de Empresa
Especializada para Prestação de Serviços de Telefonia Fixa.
Salientamos que definida a nova data de abertura, imediatamente será dada publicidade do ato,
prosseguindo-se os trabalhos até seus ulteriores termos.
Varginha(M.G.), 28 de março de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 081/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 077/2022

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 085/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 081/2022

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de gás liquefeito de petróleo, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 12 / 04 / 2022 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 31 de março de 2022

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de veículo – tipo Sedan, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 18 / 04 / 2022 às 13h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 31 de março de 2022.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 082/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 078/2022

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de concreto betuminoso
CBUQ , mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 12 / 04 / 2022 às 13h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 31 de março de 2022
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 083/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 079/2022
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de medicamentos, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da Sessão Pública: 13 / 04 / 2022 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 31 de março de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 084/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 080/2022
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de óleos lubrificantes ,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 18 / 04 / 2022 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 31 de março de 2022
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 086/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/2022
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da contratação de serviços de remoção terrestre com ambulância
com suporte básico e suporte avançado de UTI, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da Sessão Pública: 19 / 04 / 2022 às 08h00.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 31 de março de 2022
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 087/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 083/2022
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de materiais e equipamentos de som, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 19 / 04 / 2022 às 13h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 31 de março de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2022
DECISÃO
Os Pregoeiros do Município de Varginha/MG, para os efeitos legais, tornam público que, após os
trabalhos de análise e julgamento da Licitação – Pregão Presencial nº 047/2022, cujo objeto
constitui-se da aquisição de materiais ambulatoriais, decidiram por classificar, habilitar e
declarar vencedoras no presente certame as empresas Alfalagos Ltda., Acácia Comércio
de Medicamentos Ltda., MedCenter Comercial Ltda., Soma MG Produtos Hospitalares
Ltda., Vale Comercial Ltda., CBS Médico Científica S/A., Promedica Medservice Ltda.,
Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda. e Lumar Comércio de Produtos
Farmacêuticos Ltda..
Varginha (MG), 28 de março de 2022
Déslei Campos de Castro
Pregoeiro
Julio Cesar Rezende Angelo
Pregoeiro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2022
DECISÃO
O Pregoeiro do Município de Varginha/MG, para os efeitos legais, torna público que, após os
trabalhos de análise e julgamento da Licitação – Pregão Presencial nº 053/2022, cujo objeto
constitui-se da contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de
coleta, transporte e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde do Município,
decidiu por classificar, habilitar e declarar vencedora no presente certame a empresa Serquip
Tratamento de Resíduos MG Ltda..
Varginha (MG), 30 de março de 2022.
Julio Cesar Rezende Angelo
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ EXTRATO DE DISPENSA LICITATÓRIA ”
PROCESSO Nº: 19.076/2021
OBJETO: Locação de Imóvel, localizado na Av. Maria Rezende Braga, 55 – Vila Verde, destinado
à instalação e funcionamento do Hemominas e demais unidades ligadas à SEMUS
CONTRATADO: Babá e Home Recrutamento, Seleção e Treinamento de Profissionais Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. X, Lei Federal nº 8.666
/ 93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666 / 93 e suas alterações – Prefeito do
Município de Varginha
=
PROCESSO Nº 3.759/2022
OBJETO: Aquisição de soro fisiológico, para manutenção das ações de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus.
CONTRATADO: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda..
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Prefeito do
Município de Varginha
Ana Paula C. de Abreu Correa
Diretora do Departamento de Suprimentos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando o transcurso do prazo recursal previsto no artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal
nº 10.520/2002 “in albis”;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de materiais elétricos
para atendimento de demandas, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei
Licitatória, em favor das empresas Keila Junia Jacinto Silva – ME: Item 17 – Tomada e 20A c/
placa de embutir – R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) Un – Pluzie, perfazendo o valor
total da contratação em R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos); Casa Grande
Materiais e Serviços EIRELI: Item 01 – Bucha universal branca – 6.0mm² – R$ 0,14 (quatorze
centavos) Un – CSFOR, Item 12 – Disjuntor tripolar – 63A NEMA – R$ 87,30 (oitenta e sete reais
e trinta centavos) Un – GE, Item 13 – Lâmpada de 60W – halogena – R$ 3,93 (três reais e noventa
e três centavos) Un – Avant, Item 15 – Terminal sapata (botinha) – 16.0mm – R$ 5,70 (cinco reais
e setenta centavos) Un – Intelli, Item 23 – Eletroduto PVC corrugado – 25mm (3/4”) - amarelo – R$
0,98 (noventa e oito centavos) Mts – Ultra, Item 24 – Tomada 2P+T 0 a 240V – horizontal – c/ cx
+ placa – R$ 5,22 (cinco reais e vinte e dois centavos) Un – Pluzie, perfazendo o valor total da
contratação em R$ 2.017,70 (dois mil e dezessete reais e setenta centavos); Fagusa Elétrica
Hidráulica Ltda.: Item 02 – Cabeçote de 1 1/2” de eletroduto PVC – R$ 3,36 (três reais e trinta e
seis centavos) Un – Tigre, Item 03 – Cabo de 16.0mm² – verde – semi rígido – R$ 13,00 (treze
reais) Mts – Mastercooper, Item 04 – Cabo elétrico flexível – 2.5mm – azul – R$ 1,26 (um real e
vinte e seis centavos) Mts – Mastercooper, Item 05 – Cabo elétrico flexível – 2.5mm - preto – R$
1,26 (um real e vinte e seis centavos) Mts – Mastercooper, Item 06 – Cabo elétrico flexível –
2.5mm - amarelo – R$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos) Mts – Mastercooper, Item 08 – Cabo
flexível – 750V – 16mm – azul – R$ 13,49 (treze reais e quarenta e nove centavos) Mts –
Mastercooper, Item 10 – Conector PF – 16.0mm² – R$ 8,24 (oito reais e vinte e quatro centavos)
Un – Intelli, Item 14 – Plafon redondo simples – R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos) Un
– Prismatec, Item 18 – Cabo flex antichama – 750V – classe 5 – 2.5mm² – R$ 1,26 (um real e vinte
e seis centavos) Mts – Mastercooper, Item 19 – Cabo flex antichama – 750V – classe 5 – 4.0mm²
– R$ 2,27 (dois reais e vinte e sete centavos) Mts – Mastercooper, Item 20 – Cabo flex antichama
– 750V – classe 5 – 6.0mm² – R$ 3,11 (três reais e onze centavos) Mts – Mastercooper,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 7.217,94 (sete mil, duzentos e dezessete reais e
noventa e quatro centavos); Hericon Felipe Tristão Nascimento: Item 07 – Cabo flex antichama
– 750V – classe 5 – 4mm² – R$ 1,27 (um real e vinte e sete centavos) Mts – Topmax, Item 11 –
Disjuntor bipolar – 32A DIN – R$ 8,55 (oito reais e cinquenta e cinco centavos) Un – Soprano, Item
16 – Terminal tubular – 16.0mm – R$ 0,74 (setenta e quatro centavos) Un – Intelli, Item 21 – Caixa
PVC (embutir) p/ alvenaria – 4x2 amarela – R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos) Un – Prismatec,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 352,64 (trezentos e cinquenta e dois reais e
sessenta e quatro centavos); e Eletro Líder Materiais Elétricos Rio Preto Ltda.: Item 22 –
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Disjuntor (mini) unipolar curva C – C20 – 20A - 3KA – R$ 8,35 (oito reais e trinta e cinco centavos)
Mts – Soprano, perfazendo o valor total da contratação em R$ 1.252,50 (um mil, duzentos e
cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 23 de março de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2022
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de cone de sinalização,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Renato
Isidoro – ME: Item 01 – Cone de sinalização – cor Laranja – fabricado em polietileno de alta
densidade – semi flexível – altura 75cm, diâmetro do topo de 5,5cm e da base de 31,5cm,
abertura no topo de 3cm p/colocação de suporte – possui rebaixo a 4cm do topo que facilita
movimentação – possui dois rebaixos que servem para evitar o desgaste provocado pelo atrito
em tempo de empilhamento e onde são colocados os anéis refletivos microprismáticos a base de
PVC c/forro de plástico e refletividade mínima de 250 candelas/lux/m2, tendo cada anel 10 cm de
altura – base fabricada em borracha reciclada na cor Preta octogonal, sendo 4 lados de 33cm e
4 lados de 8cm – distância entre o maior lado e seu oposto é de 44cm e pesa 1,9kg – peso
concentrado na base, empilhável copo do cone 0,7kg + base de borracha 1,9kg, total 2,6kg
aproximadamente. – R$ 46,49 (quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) Un – Plastcor,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 4.649,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta e
nove reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 24 de março de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2022
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do representante da licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de bateria para telefone
sem fio para atendimento de demandas das unidades educacionais do Município,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Nutrifênix Comércio Varejista e Serviços Ltda.: Item 01 – Bateria para telefone s/fio - GE 2,4GHZ
- 3,6V – 600MAH – R$ 42,00 (quarenta e dois reais) Un – Bazzi Company Com / Modelo Flex,
perfazendo o valor total estimado da contratação em R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 22 de março de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2022
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de materiais para
manutenção em geral, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em
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favor das empresas Keila Junia Jacinto Silva – ME: Item 03 – Cal hidratado p/ massa sc c/ 20
kg – R$ 10,20 (dez reais e vinte centavos) Scs – Tradical, Item 11 – Telha fibrocimento ondulada
1,83 X 1,10 mts X 5mm – R$ 53,00 (cinquenta e três reais) Pç – Precon, perfazendo o valor total
estimado da contratação em R$ 5.810,00 (cinco mil, oitocentos e dez reais); Renato Isidoro –
ME: Item 02 – Cabo de enxada natural (caipira) – R$ 7,70 (sete reais e setenta centavos) Un –
Caipira, Item 04 – Carrinho de mão extraforte de 0,9mm (chapa 20) - 65 lts , pneu c/ câmara 3.5/
8 - eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante - incluso montagem
completa – R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) Un – Tramontina, Item 05 – Enxada 3 libras goivada
p/ capina – R$ 43,50 (quarenta e três reais e cinquenta centavos) Un – Tramontina, perfazendo
o valor total da contratação em R$ 2.496,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais);
Márcia Aparecida Rufino Silva: Item 10 – Telha fibrocimento ondulada 1,53 X 1,10 X 5mm – R$
45,08 (quarenta e cinco reais e oito centavos) Pç – Brasilit, perfazendo o valor total da contratação
em R$ 2.704,80 (dois mil, setecentos e quatro reais e oitenta centavos); Deivid Wilian de
Mendonça: Item 07 – Piso cerâmico 1ª qualidade PEI-4 - med. 62 X 62Cm - cor cinza claro. – R$
34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove centavos) M² – Fioranno, Item 09 – Tela de poliester
revestida de PVC largura 49 cm – R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) M – TGP, perfazendo
o valor total da contratação em R$ 5.393,07 (cinco mil, trezentos e noventa e três reais e sete
centavos); e Casa Grande Materiais e Serviços EIRELI: Item 01 – Argamassa ACI 20kg – R$
10,35 (dez reais e trinta e cinco centavos) Scs – Plasmar, Item 06 – Impermeabilizante flexível e
elástico cx. c/18kg - p/ lajes, áreas internas e externas - suporte: laje e telhado, piscina, fundação
e alicerce – cor cinza – R$ 50,45 (cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) Cx – Dryko, Item
08 – Rejunte na cor cinza platina – R$ 5,00 (cinco reais) Kg – Precon, perfazendo o valor total da
contratação em R$ 2.682,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 23 de março de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2022
REGISTRO DE PREÇOS
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipal nº 2.302/1999 e nº 3.311/2003,
alterado pelo Decreto nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/
2014 não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto o registro de preços para execução
de serviços de conversão de dados, elaboração, impressão e preparação de carnês
de IPTU e mala direta para suprimento da Secretaria Municipal de Fazenda, determinando que se proceda a lavratura da competente Ata de Registro de Preços em favor da
empresa Estação Express Tratamento de Dados Ltda.: Lote 01, composto por Item 01 – IPTU
(Carnê) 1 Parcela – Conforme Anexo I do Termo de Referência: - Impressão laser preto, formato
99 x 210mm (3 unidades por folha A4 Branco 75g/m²); - 1 lâmina (capa) com informações para
postagem; - 1 lâmina de “Notificação de Lançamento”; - 1 lâmina referente a cota única (colorido
– papel sulfite azul 75g/m²); - 1 a 8 lâminas, variável segundo a quantidade de parcelas; - 1 lâmina
descrição do imóvel. – R$ 0,69 (sessenta e nove centavos), Item 02 – IPTU (Carnê) 2 Parcelas –
Conforme Anexo I do Termo de Referência: - Impressão laser preto, formato 99 x 210mm (3
unidades por folha A4 Branco 75g/m²); - 1 lâmina (capa) com informações para postagem; - 1
lâmina de “Notificação de Lançamento”; - 1 lâmina referente a cota única (colorido – papel sulfite
azul 75g/m²); - 2 lâminas referente as parcelas; - 1 lâmina descrição do imóvel. – R$ 0,62
(sessenta e dois centavos), Item 03 – IPTU (Carnê) 3 Parcelas – Conforme Anexo I do Termo de
Referência: - Impressão laser preto, formato 99 x 210mm (3 unidades por folha A4 Branco 75g/
m²); - 1 lâmina (capa) com informações para postagem; - 1 lâmina de “Notificação de Lançamento”;
- 1 lâmina referente a cota única (colorido – papel sulfite azul 75g/m²); - 3 lâminas referente as
parcelas; - 1 lâmina descrição do imóvel. –$ 0,62 (sessenta e dois centavos), Item 04 – IPTU
(Carnê) 4 Parcelas – Conforme Anexo I do Termo de Referência: - Impressão laser preto, formato
99 x 210mm (3 unidades por folha A4 Branco 75g/m²); - 1 lâmina (capa) com informações para
postagem; - 1 lâmina de “Notificação de Lançamento”; - 1 lâmina referente a cota única (colorido
– papel sulfite azul 75g/m²); - 4 lâminas referente as parcelas; - 1 lâmina descrição do imóvel. –
R$ 0,62 (sessenta e dois centavos), Item 05 – IPTU (Carnê) 5 Parcelas – Conforme Anexo I do
Termo de Referência: - Impressão laser preto, formato 99 x 210mm (3 unidades por folha A4
Branco 75g/m²); - 1 lâmina (capa) com informações para postagem; - 1 lâmina de “Notificação de
Lançamento”; - 1 lâmina referente a cota única (colorido – papel sulfite azul 75g/m²); - 5 lâminas
referente as parcelas; - 1 lâmina descrição do imóvel. – R$ 0,62 (sessenta e dois centavos), Item
06 – IPTU (Carnê) 6 Parcelas – Conforme Anexo I do Termo de Referência: - Impressão laser
preto, formato 99 x 210mm (3 unidades por folha A4 Branco 75g/m²); - 1 lâmina (capa) com
informações para postagem; - 1 lâmina de “Notificação de Lançamento”; - 1 lâmina referente a
cota única (colorido – papel sulfite azul 75g/m²); - 6 lâminas referente as parcelas; - 1 lâmina
descrição do imóvel. – R$ 0,62 (sessenta e dois centavos), Item 07 – IPTU (Carnê) 7 Parcelas –
Conforme Anexo I do Termo de Referência: - Impressão laser preto, formato 99 x 210mm (3
unidades por folha A4 Branco 75g/m²); - 1 lâmina (capa) com informações para postagem; - 1
lâmina de “Notificação de Lançamento”; - 1 lâmina referente a cota única (colorido – papel sulfite
azul 75g/m²); - 7 lâminas referente as parcelas; - 1 lâmina descrição do imóvel. – R$ 0,62
(sessenta e dois centavos), Item 08 – IPTU (Carnê) 8 Parcelas – Conforme Anexo I do Termo de
Referência: - Impressão laser preto, formato 99 x 210mm (3 unidades por folha A4 Branco 75g/
m²); - 1 lâmina (capa) com informações para postagem; - 1 lâmina de “Notificação de Lançamento”; - 1 lâmina referente a cota única (colorido – papel sulfite azul 75g/m²); - 8 lâminas
referente as parcelas; - 1 lâmina descrição do imóvel. – R$ 0,62 (sessenta e dois centavos), Lote

02, composto por Item 01 – Mala Direta (Autoenvelopado) – Conforme Anexo V do Termo de
Referência: - Formato 210 x 297mm (A4); - Papel Sulfite Branco 75g/m²; - Impressão duplex em
preto e branco; - Autoenvelopado, incluindo desenvolvimento do modelo, conversão do banco de
dados da Prefeitura e adequação para emissão, digitalização, se necessário, dos logotipos,
adequação dos arquivos enviados DBF ou TXT ao modelo aprovado, emissão, montagem dos
carnês e autoenvelopamento dos boletos; - 1 (uma) página por carnê. – R$ 0,40 (quarenta
centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 23 de março de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022
REGISTRO DE PREÇOS
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipal nº 2.302/1999 e nº 3.311/2003,
alterado pelo Decreto nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/
2014 não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação da representante da licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto o registro de preços para
fornecimento de calhas, rufos e materiais afins, determinando que se proceda a lavratura
da competente Ata de Registro de Preços em favor da empresa Nutrifênix Comércio
Varejista e Serviços Ltda..: Item 01 – Calha de beiral c/ 20 em aço galvanizado (colocada,
metro linear) chapa 26. - Incluso fornecimento e instalação – R$ 65,00 (sessenta e cinco reais)
M – Fenix, Item 02 – Calha de beiral c/ 25 em aço galvanizado (colocada, metro linear) chapa 26.
- Incluso fornecimento e instalação – R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) M – Fenix, Item 03 – Calha de beiral c/ 30 em aço galvanizado (colocada, metro linear) chapa 26. - Incluso fornecimento
e instalação – R$ 70,00 (setenta reais) M – Fenix, Item 04 – Calha de beiral c/ 35 em aço
galvanizado (colocada, metro linear) chapa 26. - Incluso fornecimento e instalação – R$ 71,00
(setenta e um reais) M – Fenix, Item 05 – Calha de beiral c/ 40 em aço galvanizado (colocada,
metro linear) chapa 26. - Incluso fornecimento e instalação – R$ 86,00 (oitenta e seis reais) M –
Fenix, Item 06 – Calha de beiral c/ 50 em aço galvanizado (colocada, metro linear) chapa 26. Incluso fornecimento e instalação – R$ 90,00 (noventa reais) Un – Fenix, Item 07 – Condutor de
águas pluviais em chapa de aço galvanizado 100 mm / 10 X 5 - incluso fornecimento e instalação
– R$ 60,00 (sessenta reais) M – Fenix, Item 08 – Condutor de águas pluviais em chapa de aço
galvanizado - 150 mm / 16 X 6 - incluso fornecimento e instalação – R$ 75,00 (setenta e cinco
reais) M – Fenix, Item 09 – Condutor de águas pluviais em chapa de aço galvanizado – 75 mm /
7 X 4 - incluso fornecimento e instalação – R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) M – Fenix, Item 10
– Rufo c/ 30 chapa galvanizada em aço galvanizado (colocada, metro linear) chapa 26. - Incluso
fornecimento e instalação – R$ 51,00 (cinquenta e um reais) M – Fenix, Item 11 – Rufo c/ 20 chapa
galvanizada em aço galvanizado (colocada, metro linear) chapa 26. - Incluso fornecimento e
instalação – R$ 40,00 (quarenta reais) M – Fenix, Item 12 – Rufo corte 40 em aço galvanizado
(colocada, metro linear) chapa 26. - Incluso fornecimento e instalação – R$ 61,00 (sessenta e um
reais) M – Fenix, Item 13 – Rufo corte 50 chapa galvanizada em aço galvanizado (colocada,
metro linear) chapa 26. - Incluso fornecimento e instalação – R$ 75,00 (setenta e cinco reais) M
– Fenix, Item 14 – Tubo de pu 40 com 400 gramas - incluso fornecimento e instalação – R$ 35,00
(trinta e cinco reais) Un – Fenix.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 25 de março de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2022
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do representante da licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de peças para máquinas
pesadas, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa
M.V.N. Motores Diesel Ltda.: Lote 01 – Peças p/ pá carregadeira New Holland 12-C 1,
composto por Item 01 – Dente n. 474.056.17 – R$ 403,00 (quatrocentos e três reais) Pç – Metisa,
Item 02 – Parafuso n. 709.215.97 – R$ 15,00 (quinze reais) Pç – Rex, Item 03 – Porca n.
709.110.29 – R$ 6,00 (seis reais) Pç – Rex, Item 04 – Arruela n. 828.62.17 – R$ 15,00 (quinze
reais) Pç – Rex, perfazendo o valor total da contratação em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos
reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 25 de março de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de Avaliação Psicológica Admissional e Realização de
Coleta de Material para Exames Clínicos Laboratoriais, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 055/2021 – Pregão Presencial nº 050/2021 – Registro de Preços
(Ata de Registro de Preços nº 036/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Diagnóstica Ltda.
– 9439-01 – Hemograma Completo – R$ 10,30 (dez reais e trinta centavos) Un,
– 9440-01 – Glicemia de Jejum – R$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos) Un,
– 9441-01 – Creatinina – R$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos) Un,
– 9442-01 – Hemoglobina Glicosilada – R$ 15,00 (quinze reais) Un,
– 9443-01 – Colesterol Total e Frações (HDL / LDL) – R$ 8,00 (oito reais) Un,
– 9444-01 – Triglicérides – R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos) Un,
– 9445-01 – Sorologia ANTIHBs – R$ 20,00 (vinte reais) Un,
– 9446-01 – Sorologia HBsAg – R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos) Un,
– 9447-01 – Sorologia AntiHCV – R$ 17,00 (dezessete reais) Un,
– 9448-01 – Sorologia VDRL – R$ 7,00 (sete reais) Un,
– 9449-01 – Reticulócitos – R$ 6,00 (seis reais) Un,
– 9450-01 – Toxicológico – R$ 15,00 (quinze reais) Un,
– 9451-01 – Acetil – Colinesterase – R$ 6,00 (seis reais) Un,
– 9452-01 – Ácido Transmucônico – R$ 30,00 (trinta reais) Un,
– 9453-01 – Urina I (EAS) – R$ 9,00 (nove reais) Un,
– 9454-01 – Parasitológico de Fezes (EPF) – R$ 10,00 (dez reais) Un,
– 9455-01 – Coprocultura – R$ 10,00 (dez reais) Un,
– 9456-01 – Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes – R$ 20,00 (vinte reais) Un,
– 9457-01 – Raiva Anticorpos Totais – R$ 120,00 (cento e vinte reais) Un,
– 9458-01 – Chumbo Urinário – R$ 10,00 (dez reais) Un,
– 9459-01 – PSA Total – R$ 6,00 (seis reais) Un,
– 9460-01 – PSA Livre – R$ 6,00 (seis reais) Un.
Varginha(M.G.), 01 de março de 2022
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de Materiais de Escritório, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 158/2021 – Pregão Presencial nº 144/2021 – Registro de Preços
(Atas de Registro de Preços nºs. 069 à 078/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Fort Print Equipamentos e Suprimento de Informática Ltda.
– Fita p/ impressora Epson FX 2190 – R$ 17,40 (dezessete reais e quarenta centavos) Un –
Master.
2) Contratada: Papelaria e Copiadora Copysul Ltda.
– Borracha branca escolar macia n. 60 – R$ 0,11 (onze centavos) Un – Red Bor,
– Caixa padrão para arquivo morto – R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) Un – frama,
– Caneta hidrográfica - estojo c/ 12 cores – R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) Estj
– Master,
– Cartolina dupla face – verde – R$ 0,49 (quarenta e nove centavos) Fls – PB,
– Clips nro 05 niquelado cx c/ 500 gr – R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos) Cx – CT,
– Corretivo liquido a base de água frs c/ 18 ml – R$ 1,06 (um real e seis centavos) Un – Zas
Traz,
– Envelope pardo 18 X 24cm – R$ 0,11 (onze centavos) Un – Scrity,
– Fita adesiva transparente 50m X 50mm – R$ 4,04 (quatro reais e quatro centavos) Rol –
Embalando,
– Grampeador metálico capac. 100 fls - dimensões (28 X 16 X 7cm) - peso: 0,500kg – R$
62,90 (sessenta e dois reais e noventa centavos) Un – Cavia,
– Grampos p/ grampeador 26/6 cx c/ 5000 unidades – R$ 4,15 (quatro reais e quinze
centavos) Cx – CT,
– Lápis preto redondo nro 2 – R$ 0,17 (dezessete centavos) Un – Giotto, Item 119 – Papel
contact transparente - rolo c/ 25 metros – R$ 51,00 (cinquenta e um reais) Rol – Leonora,
– Pasta classificadora com grampo de plástico - não encerada. – R$ 3,50 (três reais e
cinquenta centavos) Un – Deluca,
– Pasta classificadora em cartolina, gram. 480g/m2 - cores cinza/verde/azul/amarela, lombo
regulável, grampo plástico estendido, injetado em polietileno, com capacidade para armazenar
600 folhas (ref. sulfite 75g/m2), dimensões: 345 X 235 mm, peso 0,09 kg, espessura 0,52 mm, não encerada. – R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) Un – Deluca,
– Pasta plástica canaleta polipropileno 0,18 oficio – transparente – R$ 1,95 (um real e
noventa e cinco centavos) Un – ACP,
– Pasta polionda c/ elástico - 250mm X 340mm X 5cm – R$ 2,66 (dois reais e sessenta e seis
centavos) Un – Alaplast,
– Pasta polionda c/elástico 250mm X 340mm X 06cm – R$ 2,66 (dois reais e sessenta e seis
centavos) Un – Alaplast,
– Pasta polionda com elástico - 250mm X 340mm X 3cm – R$ 1,75 (um real e setenta e cinco
centavos) Un – Alaplast,
– Pincel de pelo redondo n. 10 – R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) Un – Master,
– Pincel de pelo redondo nº. 6 – R$ 1,20 (um real e vinte centavos) Un – Master,
– Porta carimbo em acrílico c/ 06 lugares – R$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos) Un –
Novacril.

MARÇO DE 2022

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

15

3) Contratada: Halley Alan Cabral de Andrade – EPP
– Bobina de senha numerada na cor azul - numerada 3 dígitos de 001 a 999 com 2000
senhas - material: papel (58 gr) - comprimento: 96 metros - diâmetro: 11cm - largura: 4cm – R$
22,20 (vinte e dois reais e vinte centavos) Rl – Mult,
– Box para cd – R$ 2,05 (dois reais e cinco centavos) Un – Videolar,
– Calculadora de mesa com 12 dígitos – R$ 11,20 (onze reais e vinte centavos) Un – Zetta,
– Formulários continuo 2 vias 80 colunas branco (autocopiativo) – R$ 255,00 (duzentos e
cinquenta e cinco reais) Cx – Jandaia,
– Grafite 2B - 0,7 mm - estojo com 12 unidades – R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos)
Estj – Kaz,
– Mouse pad com apoio p/ punho c/ almofada com gel - base de borracha antiderrapante,
composição: borracha e material gelatinoso. – R$ 27,20 (vinte e sete reais e vinte centavos) Un
– Confort Pad,
– Papel pardo krafit – R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos) Fls – Santeck,
– Pasta catalogo c/ 50 plásticos – R$ 12,30 (doze reais e trinta centavos) Un – ACP,
– Quadro de feltro 90 X 60 moldura de madeira – R$ 53,90 (cinquenta e três reais e noventa
centavos) Un – Stalo,
– Trena 10m com trava emborrachada larga – R$ 35,00 (trinta e cinco reais) Pç – Thompson.
4) Contratada: Farah Licitações e Comércio Ltda.
– Caixa padrão para arquivo morto em polionda – R$ 5,28 (cinco reais e vinte e oito centavos)
Un – Polibras,
– Quadro branco med. 120cm X 90cm com 2cm de espessura, para escrita com marcador
especial; moldura em alumínio. – R$ 89,00 (oitenta e nove reais) Un – Cortiarte,
– Quadro de aviso branco, estrutura de madeira - medida: 1,20 X 1,10. – R$ 89,00 (oitenta e
nove reais) Un – Cortiarte;
5) Contratada: Minas Papelaria & Informática EIRELI
– Caneta fluorescente - estojo com 4 cores – R$ 8,20 (oito reais e vinte centavos) Estj –
Leonora,
– Fita adesiva tipo crepe 25 X 50 – R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) Rol – Adelbras,
– Formulários contínuo 1 via 80 colunas branco cx c/ 3.000 folhas. – R$ 132,50 (cento e
trinta e dois reais e cinquenta centavos) Cx – Maxprint,
– Livro de ata vertical 50 fls 21,5 X 30,5cm – R$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos) Un
– SD,
– Livro de atas c/ 100 fls – R$ 8,30 (oito reais e trinta centavos) Un – SD,
– Livro de protocolo de correspondência 1/4 100 fls – R$ 8,24 (oito reais e vinte e quatro
centavos) Un – SD,
– Papel sulfite 210 X 297mm – 75g/m2 – R$ 27,95 (vinte e sete reais e noventa e cinco
centavos) Milh – One Suzano,
– Régua 20 cm plástica cristal – R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos) Un – Waleu,
– Régua 30 cm plástica cristal – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) Un – Waleu.
6) Contratada: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
– Apontador de lápis manual tipo escolar – R$ 0,20 (vinte centavos) Un – Elite,
– Calculadora de mesa c/ 12 dígitos (visor e fita) - (impressão preto e vermelho) – R$ 253,00
(duzentos e cinquenta e três reais) Un – Elgin,
– Cartolina na cor amarela – R$ 0,41 (quarenta e um centavos) Fls – Anin,
– Cartolina na cor azul – R$ 0,41 (quarenta e um centavos) Fls – Anin,
– Cartolina na cor branca – R$ 0,41 (quarenta e um centavos) Fls – Anin,
– CDR 700MB – R$ 0,63 (sessenta e três centavos) Un – Elgin,
– DVD gravável – R$ 0,80 (oitenta centavos) Un – Elgin,
– Papel sulfite A4 colorido cor amarelo (pct. c/ 100 fls) – R$ 4,20 (quatro reais e vinte
centavos) Pct – Seninha,
– Papel sulfite A4 colorido cor azul (pct. c/ 100 fls) – R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos)
Pct – Seninha,
– Papel sulfite A4 colorido cor rosa (pct. c/ 100 fls) – R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos)
Pct – Seninha,
– Papel sulfite A4 colorido cor verde (pct. c/ 100 fls) – R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos)
Pct – Seninha,
– Pen drive 16gb – R$ 27,25 (vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) Un – Multilaser,
– PIstola p/ cola quente (fina) – R$ 13,70 (treze reais e setenta centavos) Un – Classe,
– Pistola p/ cola quente (grossa) – R$ 16,79 (dezesseis reais e setenta e nove centavos) Un
– Classe,
– Placa de E.V.A 40 X 60 - espessura 2mm – amarelo – R$ 1,30 (um real e trinta centavos)
Un – Haiti,
– Placa de E.V.A 40 X 60 espessura 2mm azul claro – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un
– Haiti,
– Placa de E.V.A 40 X 60 espessura 2mm azul escuro – R$ 1,30 (um real e trinta centavos)
Un – Haiti,
– Placa de E.V.A 40 X 60 espessura 2mm branco – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un –
Haiti,
– Placa de E.V.A 40 X 60 espessura 2mm laranja – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un –
Haiti,
– Placa de E.V.A 40 X 60 espessura 2mm marrom – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un –
Haiti,
– Placa de E.V.A 40 X 60 espessura 2mm preto – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un –
Haiti,
– Placa de E.V.A 40 X 60 espessura 2mm rosa – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti,
– Placa de E.V.A 40 X 60 espessura 2mm vermelho – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un
– Haiti,
– Placa de E.V.A 40X60 espessura 2mm bege pele – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un
– Haiti,
– Placa de E.V.A 40X60 espessura 2mm verde claro – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un
– Haiti,
– Placa de E.V.A 40X60 espessura 2mm verde escuro – R$ 1,30 (um real e trinta centavos)
Un – Haiti,
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– Placa de E.V.A 40X60 espessura roxo – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti,
– Refil de cola quente (grossa) – R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos) Pç – Rendicola,
– Refil p/ cola quente fino – R$ 0,39 (trinta e nove centavos) Un – Rendicola.
7) Contratada: RVN Distribuidora de Produtos EIRELI
– Alfinete cabeça plástica cores variadas - cx. c/ 50 unid. – R$ 2,02 (dois reais e dois
centavos) Cx – Jocar,
– Almofada para carimbo n 04 tinta preta – R$ 5,03 (cinco reais e três centavos) Un – S. Print,
– Almofada para carimbo nº. 03 tinta azul – R$ 2,89 (dois reais e oitenta e nove centavos) Un
– S. Print,
– Almofada para carimbo nº. 04 tinta azuL – R$ 5,03 (cinco reais e três centavos) Un – S.
Print,
– Apagador p/ quadro branco – R$ 3,10 (três reais e dez centavos) Pç – S. Print,
– Borracha branca c/ plástico e capa protetora ergonômica, isenta de PVC, carga inerte e
pigmentos, produto atoxico e não perecível. dimensões aprox: 4,5 com de comp. X 1,1 cm de
espessura, 2,2 cm de larg. borracha de excelente desempenho, não deixa resíduos. – R$ 0,58
(cinquenta e oito centavos) Un – Make,
– Borracha branca escolar nro 40 – R$ 0,15 (quinze centavos) Un – Serelepe,
– CDR W regravável - 700 MB – R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos) Un – Elgin,
– Elástico gominha c/ 100 gr – R$ 2,00 (dois reais) Cx – Premier,
– Envelope amarelo med. 26,5 X 36,5 – R$ 0,35 (trinta e cinco centavos) Un – Scrity,
– Envelope oficio branco 0,23X11,5 – R$ 0,08 (oito centavos) Un – Scrity,
– Envelope p/ CD RW – R$ 0,15 (quinze centavos) Un – Scrity,
– Envelope pardo 24 X 34cm – R$ 0,20 (vinte centavos) Un – Scrity,
– Envelope pardo 26 X 36 cm – R$ 0,22 (vinte e dois centavos) Un – Scrity,
– Estilete lâmina estreita – R$ 1,02 (um real e dois centavos) Un – Fij,
– Estilete lâmina larga – R$ 1,59 (um real e cinquenta e nove centavos) Pç – Fij,
– Etiqueta auto adesiva formulário contínuo 89 X 23mm - 3 carreira - caixa com 18.000
etiquetas. – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) Cx – Polifix,
– Etiqueta auto adesiva formulário cont. 14,9X4,841 carreira - caixa c/ 3.000 etiquetas – R$
123,00 (cento e vinte e três reais) Cx – Polifix,
– Fita p/maquina calcular sharp compet cs 1059 – R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) Un
– M. Print,
– Grampeador de mesa p/ grampos 9/14mm – R$ 72,00 (setenta e dois reais) Un – Jocar,
– Grampos p/grampeador 9/8 ou 9/10 - caixa c/ 5000 unidades. – R$ 18,80 (dezoito reais e
oitenta centavos) Cx – Fixpaper,
– Grampos trilho em metal 80mm entre furos cx. c/ 50 un – R$ 8,60 (oito reais e sessenta
centavos) Cx – Jocar,
– Grampos trilho plástico, 80mm entre furos - cx. c/ 50 un – R$ 7,20 (sete reais e vinte
centavos) Cx – Fixpaper,
– Lápis de cor tamanho grande cx c/ 12 cores – R$ 2,45 (dois reais e quarenta e cinco
centavos) Cx – Injexpen,
– Lapiseira profissional corpo de aço 0,5mm – R$ 4,05 (quatro reais e cinco centavos) Un –
Jocar,
– Molha dedo – R$ 1,73 (um real e setenta e três centavos) Un – S. Print,
– Molha dedo com cera – R$ 1,73 (um real e setenta e três centavos) Un – S. Print,
– Papel vergê 180g 2010X297 A4 cor bege - pct c/ 50 fls – R$ 10,00 (dez reais) Pct – Usapel,
– Papel vergê 180g/m2 A4, na cor palha (pct c/ 50 fls) – R$ 10,00 (dez reais) Pct – Usapel,
– Papel vergê A4 120g na cor branca – R$ 0,15 (quinze centavos) Fls – Usapel,
– Papel vergê A4 180g na cor salmon – R$ 0,20 (vinte centavos) Fls – Usapel,
– Pasta AZ dorso largo com visor – R$ 11,55 (onze reais e cinquenta e cinco centavos) Un
– DAC,
– Pasta catalogo com 100 plásticos médio – R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos)
Un – DAC,
– Pasta plástica c/ grampo trilho polipropileno oficio transparente – R$ 2,20 (dois reais e vinte
centavos) Un – DAC,
– Pasta plástica com elástico – R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) Un – DAC,
– Pasta sanfonada plástica c/ 24 divisórias – R$ 36,00 (trinta e seis reais) Un – DAC,
– Pasta suspensa completa marmorizada plastificada - c/ visor – R$ 2,60 (dois reais e
sessenta centavos) Un – Dello,
– Pen drive 8 GB – R$ 26,05 (vinte e seis reais e cinco centavos) Un – Multilaser,
– Perfurador de papel profissional c/ 02 furos – capac. 100 folhas. – R$ 182,00 (cento e
oitenta e dois reais) Un – Cavia,
– Perfurador metálico de papel c/ 02 furos cap. 50 fls – R$ 78,00 (setenta e oito reais) Un –
Cavia,
– Pincel atômico 1100 P c/ ponta chanfrada preto – R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) Un
– Gatte,
– Pincel atômico 1100P azul – R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) Un – Gatte,
– Pincel atômico grande verde – R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) Un – Gatte,
– Pincel marca texto jg c/ 04 cores – R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos) Jg – Kaz,
– Pincel WBM 7 p/ quadro branco – cor verde – R$ 2,03 (dois reais e três centavos) Un – Bic,
– Pincel WBM 7 p/ quadro branco, cor azul – R$ 2,03 (dois reais e três centavos) Un – Bic,
– Pincel WBM 7 p/ quadro branco, cor vermelho – R$ 2,03 (dois reais e três centavos) Un –
Bic,
– Pincel WBM 7 p/ quadro branco, cor preta – R$ 2,03 (dois reais e três centavos) Un – Bic,
– Porta durex grande – R$ 17,35 (dezessete reais e trinta e cinco centavos) Un – Cavia,
– Porta durex pequeno – R$ 9,40 (nove reais e quarenta centavos) Un – Cavia,
– Prancheta acrílica 17 X 22 – R$ 10,00 (dez reais) Un – Novacril,
– Prancheta de madeira c/ prendedor de metal - tamanho oficio – R$ 4,00 (quatro reais) Un
– Souza,
– Tinta guache 7251 amarelo, frs. c/ 250 ml. – R$ 3,00 (três reais) Frs – Piratininga,
– Tinta guache 7252 vermelho frs. c/ 250 ml – R$ 3,00 (três reais) Frs – Piratininga,
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– Tinta guache 7253 azul, frs. c/ 250 ml. – R$ 3,00 (três reais) Frs – Piratininga,
– Tinta guache 7256 verde, frs. c/ 250 ml. – R$ 3,00 (três reais) Frs – Piratininga,
– Tinta guache cor branco, frs. c/ 250 ml. – R$ 3,00 (três reais) Frs – Piratininga,
– Tinta guache cor preto, frs c/ 250 ml. – R$ 3,00 (três reais) Frs – Piratininga,
– Tinta para carimbo automático cor preta – R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) Frs –
Radex,
– Tinta para carimbo azul – R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos) Frs – S. Print,
– Tinta para carimbo preta – R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos) Frs – S. Print,
– Tinta para carimbo vermelha c/ 40ml – R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos) Frs – S. Print.
8) Contratada: Lenice Nogueira da Silva EIRELI – ME
– Cola bastão 40 gramas – R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos) Un – Frama,
– Extrator de grampo tipo espatula de inox – R$ 1,19 (um real e dezenove centavos) Un –
Cavia,
– Lapiseira 0.5 mm – R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) Un – Kaz,
– Lapiseira 0.7 mm – R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) Un – Kaz,
– Pasta de cartolina sem elástico com grampo – R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) Un –
Amoart,
– Tesoura de inox pequena s/ ponta cabo plástico – R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) Un – Jandainha 13 cm.
9) Contratada: Aliança Comércio e Distribuição Ltda.
– Caneta esfer. escr. grossa na cor azul – R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) Un – Bic,
– Caneta esfer. escr. grossa na cor preta – R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) Un – Bic,
– Caneta esfer. escr. grossa na cor vermelha – R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) Un – Bic,
– Caneta esferográfica 0,7 na cor azul - escrita de traço fino, esfera de tungstênio 0,8mm –
R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) Un – Bic,
– Caneta esferográfica 0,7 na cor preta - escrita de traço fino, esfera de tungstênio 0,8mm
– R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) Un – Bic,
– Caneta esferográfica 0,7 na cor vermelha - escrita de traço fino, esfera de tungstênio
0,8mm – R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) Un – Bic,
– DVD regravável – R$ 4,89 (quatro reais e oitenta e nove centavos) Un – Elgin,
– Fita adesiva tipo crepe 12 X 65 – R$ 3,00 (três reais) Rol – Adelbras,
– Fita crepe 12 X 50 – R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos) Rol – Adelbras,
– Grampeador p/ grampos de 23/6 a 26/13 – R$ 24,30 (vinte e quatro reais e trinta centavos)
Un – ACC,
– Papel cartão azul – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) Fls – Minas Pel,
– Papel cartão na cor amarelo – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) Fls – Minas Pel,
– Papel cartão na cor branca – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) Fls – Minas Pel,
– Papel cartão na cor laranja – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) Fls – Minas Pel,
– Papel cartão na cor preto – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) Fls – Minas Pel,
– Papel cartão na cor rosa – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) Fls – Minas Pel,
– Papel cartão na cor verde – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) Fls – Minas Pel,
– Papel cartão na cor vermelho – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) Fls – Minas Pel,
– Papel lumi paper 90g 2010X297 A4 cor amarelo - pct c/ 50 fls – R$ 15,39 (quinze reais e
trinta e nove centavos) Pct – Spiral,
– Papel lumi paper 90g 2010X297 A4 cor azul - pct c/ 50 fls – R$ 15,39 (quinze reais e trinta
e nove centavos) Pct – Spiral,
– Papel lumi paper 90g 2010X297 A4 cor laranja pct c/ 50 folhas – R$ 15,39 (quinze reais e
trinta e nove centavos) Pct – Spiral,
– Papel lumi paper 90g 2010X297 A4 cor rosa - pct c/ 50 fls – R$ 15,39 (quinze reais e trinta
e nove centavos) Pct – Spiral,
– Papel lumi paper 90g 2010X297 A4 cor roxo - pct c/ 50 fls – R$ 15,39 (quinze reais e trinta
e nove centavos) Pct – Spiral,
– Papel lumipaper 90g 2010X297 A4 cor verde - pct c/ 50 fls – R$ 15,39 (quinze reais e trinta
e nove centavos) Pct – Spiral,
– Percevejo latonados cx c/ 100 un. – R$ 2,31 (dois reais e trinta e um centavos) Cx – Jocar,
– Pincel atômico – jogo com 12 cores. – R$ 14,49 (quatorze reais e quarenta e nove
centavos) Jg – Compactor,
– Pincel atômico 850, cj. c/ 6 cores – R$ 8,35 (oito reais e trinta e cinco centavos) Un –
Compactor,
– Prendedor de papel binder clip 15mm cx c/ 12 un. – R$ 3,24 (três reais e vinte e quatro
centavos) Un – Jocar,
– Prendedor de papel binder clip 32mm cx c/ 12 un. – R$ 7,20 (sete reais e vinte centavos)
Un – Jocar,
– Prendedor de papel binder clip 51mm cx c/ 12un. – R$ 18,20 (dezoito reais e vinte centavos)
Un – Jocar,
– Tesoura c/ lâmina em aço inox c/ cabo plástico preto – 19cm – R$ 4,00 (quatro reais) Un –
BRW.
10) Contratada: Compasse Papelaria Representações EIRELI
– Agenda permanente em courvim preto – R$ 15,49 (quinze reais e quarenta e nove centavos) Un – Kaz,
– Apontador de lápis grande com reservatório – R$ 0,39 (trinta e nove centavos) Un – Kaz,
– Bloco post it 38 X 51 c/ 04 un – R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos) Un – Kaz,
– Bloco post it 76 X 102 c/ 100 fls – R$ 3,28 (três reais e vinte e oito centavos) Un – Kaz,
– Caderno c/ 100 folhas capa dura ¼ – R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos) Un – Kajoma,
– Calculadora simples c/ 8 dígitos – R$ 6,95 (seis reais e noventa e cinco centavos) Un –
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Kaz,
– Caneta marca texto - cor amarelo. – R$ 1,18 (um real e dezoito centavos) Un – Kaz,
– Carbono 1 face preto plastificado cx 100 fls – R$ 44,10 (quarenta e quatro reais e dez
centavos) Cx – Kaz,
– Cola escolar pastosa – 90 gr – R$ 1,14 (um real e quatorze centavos) Tub – Kaz,
– Corretivo em fita 4,2mm X 12m – R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos) Rol – Kaz,
– Etiqueta A4 267 – R$ 22,00 (vinte e dois reais) Cx – Pimaco,
– Etiqueta autoadesiva branca 33,9 X 99mm - múltiplos usos – R$ 25,95 (vinte e cinco reais
e noventa e cinco centavos) Env – Pimaco,
– Fita adesiva transparente 12 X 50 – R$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos) Rol – Kaz,
– Fita adesiva transparente 12 X 65 – R$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos) Rol – Kaz,
– Fita dupla face 12 X 30 – R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) Rol – Kaz,
– Grafite 2B 0,5mm c/ 06 estojos c/ 12 un. – R$ 1,20 (um real e vinte centavos) Est – CIS,
– Grafite HB 0,5 mm estojo c/ 12 un – R$ 0,62 (sessenta e dois centavos) Est – Kaz,
– Grafite HB 0,7 mm - estojo c/ 12 un. – R$ 0,62 (sessenta e dois centavos) Est – Kaz,
– Grafite HB 0,9mm – estojo c/ 12 un. – R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos) Est – Kaz,
– Grampeador tam. médio - metálico – 20 fls – R$ 12,00 (doze reais) Un – Kaz,
– Lápis borracha – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Kaz, Item 97 – Lápis HB2B (cx
c/ 12 unids) - com ponta fina – R$ 9,20 (nove reais e vinte centavos) Un – Leo,
– Lápis preto n 02 com borracha na ponta – R$ 0,28 (vinte e oito centavos) Un – Kaz,
– Lupa de mão – R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos) Un – Kaz,
– Marcador permanente p/ cd e dvd – 07 mm – R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) Un –
Kaz,
– Pasta plástica em L polipropileno 0,15 oficio – transparente – R$ 1,00 (um real) Un – Kaz,
– Pasta porta cartão de visita com 50 lugares – R$ 11,65 (onze reais e sessenta e cinco
centavos) Un – ACP,
– Perfurador de papel pequeno – R$ 8,10 (oito reais e dez centavos) Pç – Kaz,
– Pincel atômico grande – preto – R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) Un – Kaz,
– Pincel atômico grande vermelho – R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) Un – Kaz,
– Pincel chato nr 4 – R$ 1,23 (um real e vinte e três centavos) Un – Kaz,
– Pincel chato nr 8 – R$ 1,49 (um real e quarenta e nove centavos) Un – Kaz,
– Pincel de pelo chato n. 10 – R$ 1,79 (um real e setenta e nove centavos) Un – Kaz,
– Plástico p/ pasta catálogo "médio" – R$ 0,21 (vinte e um centavos) Un – Kaz,
– Porta canetas – R$ 8,69 (oito reais e sessenta e nove centavos) Pç – Dello,
– Prendedor de papel binder clip 19mm cx c/ 12 un. – R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco
centavos) Un – Kaz,
– Prendedor de papel binder clip 25mm cx c/ 12 un. – R$ 4,80 (quatro reais e oitenta
centavos) Un – Kaz,
– Prendedor de papel binder clip 41mm cx c/ 12 un. – R$ 15,45 (quinze reais e quarenta e
cinco centavos) Un – Kaz,
– Régua inox 30 cm – R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) Un – Kaz,
– Tesoura de inox media s/ ponta cabo plástico – R$ 1,49 (um real e quarenta e nove
centavos) Un – Kaz.
Varginha(M.G.), 03 de janeiro de 2022
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA”
PROCESSO Nº: 3.256/2022
OBJETO: Inscrição em Competições Esportivas
CONTRATADAS: Federação Mineira de Judô
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigível a Licitação, nos termos do Artigo 25, Inc. I, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, Artigo 26, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações – Prefeito
do Município de Varginha.
Ana Paula C. De Abreu Correa
Diretora do Departamento de Suprimentos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA ”
PROCESSO Nº: 3.685/2022
OBJETO: Aquisição de insumos Provox
CONTRATADO: Atos Medical Brasil Com. e Dist. de Prod. Med. Hosp. Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigível a licitação, nos termos do art. 25, inc. I da Lei Federal nº 8.666
/ 93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666 / 93 e suas alterações – Prefeito do
Município de Varginha
Ana Paula C. De Abreu Correa
Diretora do Departamento de Suprimentos

RETIFICAÇÃO Nº 2 DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESTAGIÁRIOS
Nº 01/2022
A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM, por meio do seu PROCURADOR-GERAL, no uso
de suas atribuições legais, resolve retificar o Edital de Processo Seletivo Simplificado para
contratação de estagiários nº 01/2022, publicado no dia 24/02/2022, conforme abaixo
discriminado:
1. Ficam alteradas as datas dos seguintes eventos do Cronograma contido no Anexo I do Edital
nº 01/2022:
DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

2. Os demais ítens do Edital nº 01/2022, com seus anexos e retificações, permanecem inalterados
e estão à disposição dos candidatos no no sítio: www.varginha.mg.gov.br
3. É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o cronograma e as publicações oficiais referentes ao andamento deste certame, nos meios definidos nas disposições
deste Edital.
Varginha (MG), 30 de março de 2022.
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO
PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS – PGM nº 01/2022
ORDEM
1º
2º
3º
4º

NOME
LUÍSA DE OLIVEIRA
JULIANA LUZIA DE PAULA GONÇALVES
LETÍCIA MESSIAS DE CARVALHO
HELENA MARIA TRINDADE COSTA

NOTA
85
81
80
79

Os candidatos aprovados deverão ser dirigir ao STV – Serviço de Treinamento e Valorização da
Prefeitura Municipal de Varginha, localizado à Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 356, Centro
– número de contato: 3690-2251, no horário de 08:00 hs às 11:30 hs e de 13:30 hs às 17:00 hs,
para as orientações acerca do procedimento de contratação.
Os estagiários contratados deverão iniciar suas atividades junto à Procuradoria Geral do Município – PGM na data de 04/04/2022 (segunda-feira).
Varginha/MG, 30 de março de 2022.
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATOS DE TERMOS DE FOMENTO
Termo de Fomento: 004/2022. Datado de 29/03/2022.
Fundamento: Processo Adm. nº 1.470/2022
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando oferecer atendimento em tempo integral para crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade,
através do custeio dos itens previstos no Projeto / Plano de Trabalho apresentados pela OSC
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Eu Escolhi Amar
Valor
: R$ 44.444,44
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, em exercício, Sr. Leonardo Vinhas Ciacci
Pela Entidade, a Sra. Fernanda dos Santos Bruziguessi Porchat de Assis
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Termo de Fomento: 005/2022. Datado de 29/03/2022.
Fundamento : Processo Adm. nº 1.466/2022
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando a execução dos
recursos destinados por meio de parceria, com o intuito de aperfeiçoar os serviços de Assistência Social no âmbito da Defesa e Garantia de Direitos prestados pela mesma, bem como viabilizar ação de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social, através do custeio dos itens
previstos no Projeto / Plano de Trabalho apresentados pela OSC
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Oficina do Ser
Valor
: R$ 44.444,44
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, em exercício, Sr. Leonardo Vinhas Ciacci
Pela Entidade, a Sra. Juliana Ferreira da Silva
=
Termo de Fomento: 008/2022. Datado de 29/03/2022.
Fundamento : Processo Adm. nº 1.471/2022
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando ofertas de garantia
de direito para crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social com
atividades de cultura, esportiva, educação, lazer, atendimento psicossocial e benefícios eventuais, através da parceria entre o Município de Varginha, o Comdedica e o Núcleo de Capacitação
para a Paz - Nucap
Partes
: Município de Varginha e o
: Núcleo de Capacitação para a Paz - Nucap
Valor
: R$ 44.444,44
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, em exercício, Sr. Leonardo Vinhas Ciacci
Pela Entidade, o Sr. Cléber Marques de Paiva
=
Termo de Fomento: 006/2022. Datado de 29/03/2022.
Fundamento : Processo Adm. nº 1.465/2022
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando manutenção da
Fanfarra “Benedito Reynaldo” através do projeto socioeducativo “Oficina de Sons & Corpo” da
Oásis, através do custeio dos itens previstos no Projeto / Plano de Trabalho apresentados pela
OSC
Partes
: Município de Varginha e a
: Organização de Assistência e Serviços Integrados com Necessidades Especiais - Oásis
Valor
: R$ 44.444,44
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, em exercício, Sr. Leonardo Vinhas Ciacci
Pela Entidade, a Sra. Celma Figueiredo Vilela

Notificação da Penalidade de
Período de devolução: 22/03/2022 a 25/03/2022
Nome
Processamento Placa
Douglas Ribeiro Batista
AG03648170 GNG-0545
Florestal Casa Da Arvore Ltda
AG05936833 RMR-5F18
Manoel Joaquim Da Costa
AG05936769 OXG-5218
Sind Empr Rurais Da Regiao Sul D AG05937404 KPO-3069
Thais Porto Lima
AG05937289 QPP-5737

Multa
Infração
Data
545-21 30/12/2021
763-32 27/10/2021
763-31 05/11/2021
554-14 06/01/2022
554-14 22/12/2021

Valor
195,23
293,47
293,47
195,23
195,23

Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE INSCRITOS E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
Edital 118/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Administração, no uso de
suas atribuições legais, divulga o resultado da convocação realizada através do Edital 118/2021,
para provimento através de contratação por tempo determinado para exercer funções do cargo
de Oficial de Administração, nos termos do Processo nº 16.988/2021.
Fica imediatamente convocado para comparecimento no Departamento de Recursos Humanos
até 13.12.2021 para início dos procedimentos de contratação o candidato relacionado no quadro abaixo.
Cargo: Oficial de Administração
Classif.
Inscr E-mail enviado / horário
113º
2370
07/12/21 – 13:26

Candidato (a)
Adriano Furtado da Silva

Ficam considerados como excedentes os candidatos abaixo relacionados:
Cargo: Oficial de Administração
Classif
Inscr E-mail enviado / horário
Candidato (a)
262º
1319
07/12/21 – 07:45
Antonio Paione Leprotti
440º
2446
07/12/21 – 07:47
Valéria Efigênia Ribeiro
486º
10013
07/12/21 – 07:38
Renata Alves Silva

Situação
Convocado

Situação
Excedente
Excedente
Excedente

Varginha,9 de dezembro de 2021.
Sérgio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 019/2022

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, convoca os candidatos classificados no Concurso Público – Edital 002/2018,
ainda não nomeados, a se apresentarem para preenchimento da vaga referente ao Processo
Administrativo nº 3.270/2022 - Contrato por tempo determinado, conforme discriminado abaixo:

O Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Varginha, na
qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de
Autuação de Infrações de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo
relacionados, notifica-os das respectivas autuações, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo
de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, para interpor defesa da autuação, junto ao Órgão
Executivo Municipal - DEMUTRAN/VARGINHA-MG e, ainda, para indicação do condutor infrator,
nos termos do artigo 257 do C.T.B. e Resolução 404/12, do CONTRAN.
Notificação da Autuação de Infração a Legislação de Trânsito
Período de devolução: 21/03/2022 a 25/03/2022
Nome
Processamento Placa
Infração
Data
Hora
Fernanda Oliveira Carvalho
AG05938042 PYO-3658 554-14 11/03/2022 11:24
Gabriel Colorado De Souza Cardos AG05938098 FQK-2B57 554-14 16/03/2022 10:41
Rafael Favaro Pimenta
AG05937807 PYZ-1925 554-14 11/03/2022 09:07
Serafim G De Oliveira Junior
AG05937985 GBW-8B14 554-14 11/03/2022 10:02
Simone Piva
AG05937927 QPU-6271 556-80 08/03/2022 10:27
Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Depa130mento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA
O Chefe do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Varginha, na
qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, e Resolução nº 404/12, art. 12º,do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade de
Multas por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das
respectivas penalidades, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 (Trinta) dias, contados
desta publicação, para interpor recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações do DEMUTRAN/VARGINHA-MG - JARI, e/ou proceder ao pagamento da multa por oitenta
por cento do seu valor, na forma estabelecida pelo artigo 284 do C.T.B.

1 - DA VAGA
Cargo: TNS/ES/Dentista de Saúde da Família
Vaga: 1 (um)
Vencimento base: R$ 10.571,38
Jornada: 44 horas/semanais
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação será por 6 (seis) meses, podendo ser
encerrado antes caso ocorra o provimento do cargo por concurso.
2.1. As hipóteses de dispensa estão previstas no item 6.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público que visa atender substituição de titular afastada
por motivo de gozo de licença maternidade, com a devida autorização do senhor Prefeito, nos
termos do Processo Administrativo no 3.270/2022.
4 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
4.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro (a) nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo nos termos do Edital 002/2018;
• Apresentar registro no Conselho de Classe vigente e com jurisdição na área em que ocorrerá
o exercício;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social (folha de identificação,
frente e verso);
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
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• Apresentar cópia do CPF dos filhos maiores de 8 (oito) anos e menores de 21 (vinte e um)
anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para
a função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, de cônjuge, companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achandose no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão;
• Ser considerado apto no exame médico pré-admissional a ser realizado pelo SESMT –
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, para constatação de aptidão física;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não se enquadrar na situação de vedação de acúmulo de cargos estabelecida na Lei
Municipal 2.673/1995, Artigo 159, § 3º.
4.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
5 - CRONOGRAMA DE RESPOSTA
5.1. Os candidatos classificados no Edital 002/2018 ainda não nomeados, que estiverem
interessados na vaga para contratação por tempo determinado, deverão manifestar-se através
do e-mail: ana.rosa@varginha.mg.gov.br citando no campo “Assunto” : Convocação – Edital
019/2022 – Cargo: TNS/ES/Cirurgião Dentista de Saúde da Família. No corpo do e-mail deverá
manifestar interesse na contratação por tempo determinado, declarando que tem disponibilidade
para início imediato conforme condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde,
informando também nome completo, classificação e número da inscrição no concurso público,
para agilizar a identificação do candidato.
5.2. Somente serão admitidos e-mails enviados entre 7h30 e 16h00, no dia 05.04.2022.
5.3. Será verificado se o e-mail com a manifestação de interesse na contratação foi enviado
tempestivamente e se o candidato encontra-se classificado na lista de aprovados no Concurso
- Edital 002/2018 para o cargo de TNS/ES/Cirurgião Dentista de Saúde da Famíia. Candidatos que
enviarem e-mail mas não constarem na listagem de aprovados do concurso terão a manifestação
enviada por e-mail desconsiderada.
5.4. Os candidatos que manifestarem interesse na vaga, mas ficarem como excedentes, serão
convocados, sempre obedecendo a ordem de classificação, para ocupar vaga no caso de não
atendimento das exigências do Edital, ou desistência do candidato anteriormente convocado,
sendo válida a manifestação apenas para a vaga ofertada neste processo.
5.5. A listagem dos candidatos que atenderem a convocação por e-mail será divulgada na página
oficial do município na internet no endereço: http://www.varginha.mg.gov.br, na área do Edital e
publicada no Órgão Oficial do Município, edição de 07.04.2021.
6 – DO DISTRATO
6.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício;
6.2. A dispensa de ofício se dará quando houver:
I - desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela Secretaria
Municipal de Saúde, devidamente documentados em Processo Administrativo e à critério da
autoridade competente conforme determinado no § 2º do art. 223 da Lei 2673/95;
II – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
III – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
IV – provimento do cargo por concurso.
6.3. O servidor dispensado de ofício em virtude do disposto no Inciso I não poderá ser novamente
contratado.
6.4. Sempre que houver dispensa o candidato será oficialmente comunicado.
7– INÍCIO DAS ATIVIDADES
A convocação é para início imediato, após cumpridos os trâmites para o processo de admissão.
O candidato que não entrar em exercício na data determinada será automaticamente eliminado e
caso já tenha assinado contrato, terá seu contrato rescindido unilateralmente.
8 – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O candidato obriga-se a exercer as atribuições do cargo fixadas no Decreto 8.841/2018, bem
como outras atribuições de igual nível de complexidade que forem determinadas pela Secretaria
Municipal de Saúde para atender às demandas do trabalho e normas de segurança.
Varginha, 31 de março de 2022
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 020/2022
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, convoca os candidatos classificados no Concurso Público – Edital 002/2018,
ainda não nomeados e que não estejam contratados, a se apresentarem para preenchimento da
vaga referente ao Processo Administrativo nº 2.828/2022 - contrato por tempo determinado,
conforme discriminado abaixo:
1 - DA VAGA
Cargo: TNS/PS/Enfermeiro/Urgência e Emergência
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Vaga: 1 (um)
Vencimento base: R$ 5.941,15
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação será de 6 (seis) meses podendo ser
encerrado antes caso ocorra retorno da titular.
2.1. As hipóteses de dispensa estão previstas no item 6.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público que visa atender substituição de servidora afastada para tratamento de saúde, com a devida autorização do senhor Prefeito, nos termos do
Processo Administrativo no 2.828/2022.
4 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
4.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro (a) nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo nos termos do Edital 002/2018;
• Apresentar registro no Conselho de Classe vigente e com jurisdição na área em que ocorrerá
o exercício;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social (folha de identificação,
frente e verso);
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos maiores de 8 (oito) anos e menores de 21 (vinte e um)
anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para
a função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, de cônjuge, companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achandose no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão;
• Ser considerado apto no exame médico pré-admissional a ser realizado pelo SESMT –
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, para constatação de aptidão física;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não se enquadrar na situação de vedação de acúmulo de cargos estabelecida na Lei
Municipal 2.673/1995, Artigo 159, § 3º.
4.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
5 - CRONOGRAMA DE RESPOSTA
5.1. Os candidatos classificados no Edital 002/2018 ainda não nomeados e que não estejam
contratados, que estiverem interessados na vaga para contratação por tempo determinado,
deverão manifestar-se através do e-mail: ana.rosa@varginha.mg.gov.br citando no campo
“Assunto” : Convocação – Edital 020/2022 – Cargo: TNS/PS/Enfermeiro – Urgência e Emergência.
No corpo do e-mail deverá manifestar interesse na contratação por tempo determinado, declarando que tem disponibilidade para início imediato conforme condições estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Saúde, informando também nome completo, classificação e número da
inscrição no concurso público, para agilizar a identificação do candidato.
5.2. Somente serão admitidos e-mails enviados entre 7h30 e 16h00, no dia 05.04.2022.
5.3. Será verificado se o e-mail com a manifestação de interesse na contratação foi enviado
tempestivamente e se o candidato encontra-se classificado na lista de aprovados no Concurso
- Edital 002/2018 para o cargo de TNS/PS/Enfermeiro – Urgência e Emergência. Candidatos que
enviarem e-mail mas não constarem na listagem de aprovados do concurso terão a manifestação
enviada por e-mail desconsiderada.
5.4. Os candidatos que manifestarem interesse na vaga, mas ficarem como excedentes, serão
convocados, sempre obedecendo a ordem de classificação, para ocupar vaga no caso de não
atendimento das exigências do Edital, ou desistência do candidato anteriormente convocado,
sendo válida a manifestação apenas para a vaga ofertada neste processo.
5.5. A listagem dos candidatos que atenderem a convocação por e-mail será divulgada na página
oficial do município na internet no endereço: http://www.varginha.mg.gov.br, na área do Edital e
publicada no Órgão Oficial do Município, edição de 07.04.2021.
6 – DO DISTRATO
6.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício;
6.2. A dispensa de ofício se dará quando houver:
I - desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela Secretaria
Municipal de Saúde, devidamente documentados em Processo Administrativo e à critério da
autoridade competente conforme determinado no § 2º do art. 223 da Lei 2673/95;
II – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
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sistema;
III – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
IV – retorno da titular.
6.3. O servidor dispensado de ofício em virtude do disposto no Inciso I não poderá ser novamente
contratado.
6.4. Sempre que houver dispensa o candidato será oficialmente comunicado.
7– INÍCIO DAS ATIVIDADES
A convocação é para início imediato, após cumpridos os trâmites para o processo de admissão.
O candidato que não entrar em exercício na data determinada no contrato para início das
atividades será automaticamente eliminado e caso já tenha assinado contrato, terá seu contrato
rescindido unilateralmente.
8 – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O candidato obriga-se a exercer as atribuições do cargo fixadas no Decreto 8.660/2018, bem
como outras atribuições de igual nível de complexidade que forem determinadas pela Secretaria
Municipal de Saúde – Unidade de Pronto Atendimento para atender às demandas do trabalho e
normas de segurança.
Varginha, 31 de março de 2022
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 021/2022
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, no uso de
suas atribuições legais, estabelece normas para a realização de SELEÇÃO SIMPLIFICADA, para
a contratação de profissionais para desempenharem atividades no cargo abaixo descrito,
conforme especificações contidas neste Edital:
1 - DAS VAGAS
Cargos: TNS/ES/Médico da Família / PSF
Vagas: 01
Requisitos Mínimos: a) Ensino Superior Completo Medicina; e
b) Habilitação Legal para o exercício da profissão de Médico Clínico Geral e;
c) Registro no respectivo Conselho Regional de Classe (CRM) vigente e com jurisdição na área
onde ocorrerá o exercício das atividades.
Vencimento : R$ 16.033,43
Jornada: 40 horas semanais
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação será de 06 (seis) meses, podendo ser
encerrado antes caso ocorra provimento por concurso ou redução da demanda.
2.1. As hipóteses de dispensa estão previstas no item 9.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para atender à execução de serviços, com a
devida autorização do senhor Prefeito, conforme Processo Administrativo no 3.399/2022.
4 – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• gozar dos direitos políticos;
• estar em dia com as obrigações eleitorais;
• estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• ter habilitação legal e estar devidamente inscrito no órgão fiscalizador da profissão como
Médico Clínico Geral na jurisdição em que ocorrerá o exercício das atividades;
• possuir todos os requisitos exigidos para o cargo constante deste Edital, com documentação
hábil na data da inscrição;
• o candidato não poderá ter sido demitido da Prefeitura do Município de Varginha por
descumprimento de cláusula contratual ou exonerado por processo administrativo;
• cumprir as determinações deste Edital.
5 – DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1. A inscrição do candidato implicará em conhecimento prévio e na aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
5.2. As inscrições deverão serão realizadas através do envio da documentação por e-mail,
conforme estabelecido abaixo:
Data para inscrição: Data para inscrição: 04.04.2022 e 05.04.2022
Horário: das 7h30 do dia 04.04.2022 às 16h00 do dia 05.04.2022
5.3. O candidato deverá encaminhar documentação para inscrição através de e-mail endereçado para patricia.borges@varginha.mg.gov.br com o assunto: “Inscrição Edital 021/2022 –
TNS/ES/Médico da Família/PSF”.
5.3.1. No corpo do texto deverá informar nome e número de telefone para contato e relacionar a
documentação anexada.
5.4. Cópia dos seguintes documentos deve ser anexada ao e-mail.
a) Carteira de Identidade (RG)
b) CPF
c) Certificado que comprove a habilitação para exercício do cargo (frente e verso)
d) Registro da Especialidade no Conselho Regional de Classe (Vigente e com jurisdição na área
onde ocorrerá o exercício)
e) Comprovante de endereço
f) Títulos e experiência conforme anexo I (Caso possua)
5.4.1. A documentação de inscrição enviada por e-mail deve ser digitalizada de maneira que se
apresente legível (não podem estar embaçadas ou pixeladas), sem sombras, borrões ou reflexos
ou recortes que impeçam sua análise. Se o documento for fotografado com câmera de celular,
deve ser colocado sobre uma superfície plana e observado se ficou numa perspectiva sem
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angulação que distorça a imagem.
5.4.2. O candidato dever encaminhar frente e verso dos documentos solicitados.
5.5. Serão desclassificadas as inscrições que não apresentarem a documentação nos termos
estabelecidos no item 5.4, letras “a” até “e”.
5.6. Não serão classificadas, por serem realizadas intempestivamente, a documentação de
inscrição enviada por e-mail após as 16h00 do dia 05.04.2022.
5.7. As inscrições são gratuitas e não são cobradas taxas de nenhuma natureza;
5.8. É vedado o acréscimo de qualquer documento após o ato de inscrição.
6 – DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 - Esta seleção constará de Prova de Títulos - Cursos de aperfeiçoamento profissional em
caráter classificatório, distribuídos conforme consta no Anexo I deste Edital.
6.2 - A classificação dos candidatos será elaborada na ordem decrescente do total de pontos
obtidos.
6.3 – O critério de desempate será pelo candidato de maior idade.
7 – DOS RESULTADOS
7.1 - A listagem dos candidatos classificados será divulgada na página oficial do município: http:/
/www.varginha.mg.gov.br
7.2 – O resultado final estará disponível no site do município – http://www.varginha.mg.gov.br e
publicado no Órgão Oficial do Município.
8 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado.
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais.
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos.
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar registro no Conselho Regional de Classe, vigente com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício);
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula Escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para
a função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, do cônjuge ou companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achandose no pleno gozo de seus direitos civis e políticos.
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão.
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não receber proventos de aposentadoria por incapacidade permanente.
• Ser considerado apto no exame médico pré-admissional a ser realizado pelo SESMT –
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, para constatação de aptidão física;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não se enquadrar na situação de vedação de acúmulo de cargos estabelecida na Lei
Municipal 2.673/1995, Artigo 159, § 3º.
8.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
9 – DO DISTRATO
9.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício;
9.2. A dispensa de ofício se dará quando houver:
I – provimento do cargo por concurso;
II – diminuição da demanda de atendimento;
III - desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela direção da
Unidade, devidamente documentados em Processo Administrativo e à critério da autoridade
competente conforme determinado no § 2º do art. 223 da Lei 2673/95;
IV – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
V - contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
9.3. Sempre que houver dispensa antes do prazo previsto no contrato, o servidor deverá ser
obrigatoriamente comunicado pela Secretaria a que estiver vinculado;
9.4. O servidor dispensado de ofício em virtude do disposto no Inciso III não poderá ser novamente
contratado.
10 - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O rol de atribuições para os cargos está estabelecido no Decreto 7.253/2015.
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11 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Simplificado serão analisados e julgados pela Comissão Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital.
12 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Caberá recurso contra o resultado da classificação no dia 07.04.2022, que deverá ser enviado
para o e-mail patricia.borges@varginha.mg.gov.br, identificando no campo “assunto” - Interposição de Recurso – Processo Seletivo Edital 021/2022 – SEMUS – TNS/ES/Médico da Família / PSF.
13 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Público serão analisados e julgados pela Comissão
Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital.
14 – DA CONVOCAÇÃO
14.1. Os candidatos classificados serão convocados através de contato telefônico,
correspondência eletrônica ou Edital de Convocação, devendo apresentar os documentos
necessários, principalmente o Registro no Conselho de Classe, vigente à época da convocação
para contratação, com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício, sendo em local, data e
horário a serem definidos.
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - Este processo seletivo será válido pelo período de 1 (um) ano, contado a partir da
publicação da classificação final.
15.2 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e
condições estabelecidas neste edital.
15.3 - O candidato classificado deverá manter junto à Prefeitura do Município de Varginha,
durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, seu endereço atualizado, visando eventuais convocações. Deverá também estar atento às publicações de Editais de convocação para o
cargo, não lhe cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não atenda à uma das formas
estabelecidas de convocação.
15.4 - Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além
das cominações penais e civis;
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados em qualquer uma das convocações;
c) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital.
d) Não atender aos requisitos de inscrição estabelecidos no item 4.
15.4.1 – O Departamento de Recursos Humanos convocará os candidatos conforme item 14,
ficando o candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato. O candidato que
não atender à qualquer etapa de convocação será excluído da vaga ofertada.
16. CRONOGRAMA
INSCRIÇÃO: 04.04.2022 e 05.04.2022
HORÁRIO: das 7h30 do dia 04.04.2022 às 16h00 do dia 05.04.2022.
EMAIL: patricia.borges@varginha.mg.gov.br
DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO: 06.04.2022
HORÁRIO: 18h
LOCAL: https://www.varginha.mg.gov.br
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 07.04.2022
HORÁRIO: 8h às 11h
EMAIL: patricia.borges@varginha.mg.gov.br
CLASSIFICAÇÃO FINAL: 08.04.2022
HORÁRIO: 18h
LOCAL: Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município.
https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 31 de março de 2022.
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
Miguel José Lima
Presidente da Comissão
Patrícia Teodora Borges
Membro da Comissão
Liliane Faria Bernardes
Membro da Comissão
Adrian Nogueira Bueno
Membro da Comissão
ANEXO I
TÍTULOS
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para outro curso de nível superior na área de Saúde;
• Será atribuído 1,0 (um) ponto para cada título de pós-graduação lato sensu/especialização,
cujo conteúdo programático tiver aplicabilidade no cargo pretendido, sendo limitado à dois cursos;
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada título apresentado de pós graduação Strictu sensu mestrado, cujo conteúdo programático tiver aplicabilidade no cargo pretendido, sendo limitado
à dois cursos.
• Será atribuídos 3,0 (três) pontos para cada título apresentado de strictu sensu – doutorado,
cujo conteúdo tiver aplicabilidade no cargo pretendido, sendo limitado à dois cursos.
OBS: O curso de Aperfeiçoamento, especialização, Pós graduação(Lato-sensu), Mestrado ou
Doutorado, concluído, será considerado desde que compatível com o cargo optado pelo candidato,
e que apresente histórico escolar com conteúdo do cargo ou que este conste no certificado com
carga horária expressa de cada disciplina ou módulo cursado.
• Não serão considerados títulos de cursos ainda em andamento. Somente serão pontuados
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cursos concluídos até a data de inscrição neste processo seletivo e que atenda aos requisitos
para análise do conteúdo programático.
• Os documentos de cursos realizados em Língua Estrangeira somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa, por tradutor juramentado.
• Será atribuído 1,0 (um) ponto para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento Profissional
realizado pelo candidato com carga horária a partir de 40h até 120h. Neste item serão pontuados
apenas cursos realizados a partir de 01 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada à quatro
cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo programático e que tenham aplicabilidade no cargo pretendido.
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento
Profissional realizado pelo candidato com carga horária acima de 120h. Neste item serão pontuados
apenas cursos realizados a partir de 01 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada à quatro
cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo programático e que tenham aplicabilidade no cargo pretendido.
• Serão atribuídos 0,1 (zero vírgula um) ponto aos títulos referentes à participação em cursos,
seminários e eventos similares, com carga horária acima de 08 (oito) horas, quando estes
fizerem parte do currículo de cursos de graduação, somando no máximo 10 (dez) pontos.
• Não serão considerados títulos de cursos ainda em andamento. Somente serão pontuados
cursos concluídos até a data de inscrição neste processo seletivo e que atenda aos requisitos
para análise do conteúdo programático.
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos por ano de experiência, somando no máximo 10 (dez) pontos
para o candidato que apresentar comprovação de experiência na área de Saúde Pública, através
de declaração em papel Timbrado, contendo CNPJ da instituição, nome legível e assinatura do
responsável pela emissão, informando cargo ou função ocupada, período inicial e final do
desenvolvimento das atividades correlatadas;
• Se o nome do candidato, nos documentos apresentados, for diferente do nome que consta na
ficha de inscrição, deverá ser anexado o comprovante de alteração de nome (Certidão de
Casamento ou de Divórcio, de inserção ou mudança de nome);
• A Secretaria Municipal de Saúde poderá, a qualquer momento, requisitar do candidato a
apresentação dos originais da documentação apresentada para atribuição de pontos.
ANEXO II
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL 021/2022
Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital 021/2022: Miguel José Lima, Patrícia Teodora Borges, Liliane Faria
Bernardes e Adrian Nogueira Bueno para sob a presidência do primeiro, proceder à realização
da seleção.
Caberá à Comissão a análise e julgamento dos recursos, bem como os casos omissos neste
Processo de Seleção Simplificada.
Varginha, 31 de março de 2022
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

Processo Administrativo nº. 717 / 2022 – Edital nº. 017 / 2022
CLASSIFICADOS
TNS/ES/Médico Plantonista – 12 horas semanais / Clínico Gral – E-24
Classif
1º

Inscr
001/2022

Pontuação
5

Data Nascimento
07/01/92

Candidato (a)
Maria Eduarda Soares

Varginha, 30 de março de 2022
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
Ana Maria Rosa
Presidente da Comissão de Seleção
Pamela Pereira Candido
Diretora do Departamento de Urgências e Emergências
Viviane Muniz Ongaro de Souza Vieira
Membro da Comissão
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESTAGIÁRIOS
EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 01/2022
O Município de Varginha, através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, torna público que
estarão abertas as inscrições para o PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO REMUNERADO,
nos termos da Lei Federal nº 11.788/08, da Lei Municipal nº 5.859/2014, de 21 de julho de 2014
e do Decreto Municipal nº 7.145/2014 de 29 de dezembro de 2014, nas condições do presente
Edital.
A seleção de estagiários, objeto deste Edital será para os seguintes Órgãos/Secretarias:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
1 - Das Vagas, área de atuação, formação acadêmica, número de vagas, carga horária e local
de estágio:
Este Processo de Seleção de Estágio Remunerado abrangerá as vagas para exercício nos
órgãos abaixo relacionados e conforme o descrito:
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Quadro 1

2 - Dos requisitos para inscrição
Para concorrer a uma das vagas, o interessado deverá:
a) ser estudante do curso estudante dos cursos de Psicologia e Serviço Social, estando
regularmente matriculado e frequente em Instituições de Ensino credenciadas pelo Ministério da
Educação e devidamente conveniadas com o Município de Varginha;
b) ter disponibilidade de 6 (seis) horas diárias, de segunda a sexta-feira, no período da manhã ou
da tarde;
c) estar cursando do oitavo ao décimo período de Psicologia e Serviço Social;
d) não exercer as funções de estagiário em outra instituição ou participar de outro programa de
estágio remunerado;
e) não ser servidor público municipal.
3 – Das vagas reservadas a candidatos com deficiência
3.1 – Às pessoas com deficiência é garantido o direito de se inscrever neste Processo Seletivo
Público, desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência de
que são portadores, o que deve ser atestado, no ato da inscrição, por profissionais credenciados através de laudo médico, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID),
bem como, a provável causa da deficiência.
3.2 – Aos candidatos com deficiência serão reservadas 10% (dez por cento) do total das vagas
oferecidas, desprezadas as frações, de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição
Federal e art. 12 do Decreto Municipal nº 7.145/14, sendo garantida 01 (uma) vaga, respeitada a
ordem de classificação final.
3.3 - O portador de deficiência, ressalvadas as condições especiais previstas em Lei, participará
do programa em igualdade de condições com os demais candidatos, inclusive no que concerne
às providências relativas a recrutamento, seleção, avaliação ou desligamento dos beneficiários
do programa objeto do presente Edital.
3.4 - Quando o cálculo para a definição da quantidade de vagas for número fracionário, adotarse-á o seguinte critério:
a) o arredondamento para o número inteiro imediatamente superior, quando a fração for igual ou
superior a 0,5 (cinco décimos);
b) o arredondamento para o número inteiro imediatamente inferior, quando a fração for inferior a
0,5 (cinco décimos).
3.5 - As vagas reservadas a portadores de deficiência que não venham a ser preenchidas
passam, automaticamente, a serem ocupadas pelos demais candidatos aprovados, conforme a
ordem de classificação.
3.6 – O candidato com deficiência selecionado para a realização do Estágio Remunerado será
submetido à perícia médica oficial para ser verificada a compatibilidade da deficiência com o
exercício das atribuições do cargo.
3.6.1 - Será de responsabilidade da Junta Médica Oficial a perícia médica a ser realizada, sem
qualquer ônus para o candidato.
3.6.2 - Concluindo a Junta Médica pela incompatibilidade da deficiência com as atribuições do
cargo pretendido, o candidato não poderá ser designado.
3.6.3 – Caberá recurso contra o resultado do parecer da Junta Médica Oficial no prazo de 2
(dois) dias úteis, sendo que o mesmo deverá ser protocolado na Secretaria Municipal de
Administração, através do Setor de Protocolo.
3.7 – Ressalvadas as disposições especiais desta seção, os candidatos com deficiência
participarão deste Processo de Seleção Pública em iguais condições com os demais candidatos
no que tange ao horário de início, ao conteúdo, aos critérios de avaliação e aprovação, à
pontuação mínima exigida e a todas as demais normas de regência da Seleção Pública.
4 – Da Remuneração:
Os Estagiários receberão uma bolsa/auxílio, conforme o previsto nos parágrafos 3º e 4º do art.
6º da Lei Municipal nº 4.557/2006, com redação dada pela Lei Municipal nº 5.859/2014,
regulamentada pelo art. 5º do Decreto Municipal nº 7.145/2014 de 29/12/14.
Os Estagiários também receberão auxílio transporte e seguro pessoal.
5 - Do Processo seletivo:
O Processo de Seleção de Estágio Remunerado constará das seguintes fases:
I - Inscrição;
II – Realização de prova;
III - Entrevista.
6 - Das Inscrições:
a) As inscrições serão GRATUITAS, sendo que o período de inscrição para o processo de
seleção de estágio remunerado será do dia 11/04/2022 ao dia 22/04/2022, devendo ser realizada através do preenchimento do seguinte fomulário eletrônico: https://forms.gle/
e3n7FBeYWbk1nK7YA
b) Para efetuar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição, o qual
encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Varginha: www.varginha.mg.gov.br e
anexar os documentos solicitados em formato PDF.
c) Os seguintes documentos devem ser anexados em formato PDF no ato do preenchimento do
formulário de inscrição:
I - Documento oficial de identidade, com foto;
II - CPF;
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III - Certidão de quitação das obrigações eleitorais, disponível no link www.tse.jus.br/eleitor/
certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
IV - Prova de estar em dia com as obrigações militares, no caso de candidato do sexo masculino;
V - Declaração de matrícula expedida pela Instituição de Ensino ou boleto quitado referente ao
curso;
VI - As pessoas portadoras de deficiências deverão entregar no ato da inscrição, laudo médico
original ou cópia autenticada, expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término
das inscrições, do qual conste expressamente que a deficiência se enquadra nas categorias
descritas no art. 12 e seus incisos do Decreto Municipal nº 7.145/2014. No ato da inscrição, o
candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a seleção,
bem como se as atribuições relacionadas são compatíveis com a deficiência de que é portador.
d) As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, sendo excluído do processo de seleção aquele que fornecer dados comprovadamente
inverídicos.
e) As inscrições que não atenderem ao estabelecido neste Edital serão consideradas indeferidas.
7 – Da prova e entrevista:
a) Serão distribuídos 100 pontos no total, sendo de caráter classificatório, a prova escrita (60%)
e a entrevista (40%).
b) A prova escrita terá 20 questões de múltipla escolha, cada questão valerá 03 pontos. Será
considerado aprovado na prova escrita o candidato que obtiver 30 pontos na prova escrita.
c) Para a entrevista, serão convocados os candidatos que obtiveram valor da média ou acima da
média na prova escrita, sendo agendada conforme conveniência da SEMUS quanto ao local,
horário e dia da entrevista.
d) A entrevista será composta por 10 perguntas objetivas e será destinado 5 minutos para o
candidato expressar de forma espontânea, será realizada por uma banca composta por três
psicólogos e profissional do serviço social para os candidatos a estágio de serviço social.
d Em caso de empate na nota final, será observado para fins de desempate, o (a) candidato (a)
de maior idade.
e) A classificação final será estipulada por ordem decrescente do somatório dos pontos da nota
da prova e da entrevista, de acordo com a área pretendida.
8 - Das Disposições Gerais e Finais:
a) O candidato portador de deficiência aprovado no processo seletivo, quando convocado,
deverá estar munido de documento de identidade e submeter-se a avaliação por Junta Médica
Oficial, objetivando verificar se a deficiência se enquadra na previsão do art. 12 e seus incisos
do Decreto Municipal nº 7.145/14, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com
o estágio.
b) A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das condições
estabelecidas no presente Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.
c) O prazo de validade do Processo Simplificado de Seleção de Estagiários permanecerá válido
até que outro processo seletivo o substitua, limitada a vigência de 1 ano, podendo ser prorrogado
por igual período.
d) Surgindo novas vagas, a critério das Secretarias responsáveis, os candidatos classificados
poderão ser contratados na ordem crescente de classificação.
e) A inexatidão de afirmativas ou a falsidade de documentos, ainda que verificada após a
homologação dos resultados, implicará a eliminação sumária do candidato. Serão declarados
nulos, de pleno direito, a inscrição e todos os atos dela decorrentes sem prejuízo de eventuais
sanções de caráter judicial.
f) Este Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico http://
www.varginha.mg.gov.br/, sendo que quaisquer alterações das disposições ora estabelecidas
serão comunicadas através de retificação, a ser divulgada na Internet, no mesmo endereço
eletrônico, vindo tal documento a constituir parte integrante deste Edital.
Varginha (MG), 31 de março de 2022.
ARMANDO FORTUNATO FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANDERSON JOSÉ DE SOUZA
ENC. DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL
ANEXO I
DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
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ANEXO II

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Bibliografia Prova Escrita Psicologia
1. LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.
2. PORTARIA Nº 336, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002.
3. LEI Nº 10.216, DE 6 DE ABRIL DE 2001
4. PORTARIA Nº 3.088, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011.
5. PORTARIA Nº 3.588, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017.
6. CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução CFP N.º 007/2003.________. Resolução
CFP N.º 010/2005. Código de Ética Profissional.
7. MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. Atenção em Saúde Mental. Marta Elizabeth de
Souza. Belo Horizonte, 2006. 238 p. (Capítulo II e II)

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar PEDRO BENEVENUTO – ESPÓLIO para que no prazo de 7 (Sete) dias contados a
partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local
, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Domingos Brito Braga, à direita
do n° 45- Bairro: Sion).
Notificação 278 /2022.

Bibliografia Prova Escrita Serviço Social
1) LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.
2) PORTARIA Nº 336, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002.
3) LEI Nº 10.216, DE 6 DE ABRIL DE 2001
4) PORTARIA Nº 3.088, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011.
5) PORTARIA Nº 3.588, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017.
6) Brasil. Código de ética do/a assistente social. Lei 8.662/93 de regulamentação da profissão. 10ª. ed. rev. e atual. - [Brasília]: Conselho Federal de Serviço Social, [2012].
7) MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. Atenção em Saúde Mental. Marta Elizabeth de
Souza. Belo Horizonte, 2006. 238 p. (Capítulo II e II)

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente TÂNIA MARIA RODRIGUES RIBEIRO, para que no prazo de 15
(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade,
sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Vereador José Claro, N° 270
Bairro: Jardim Ribeiro – Quadra: 0O, Lote: 10).
Auto de Infração n° 2028/2022.

SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente ANTÔNIO ALVES DA COSTA SOBRINHO, para que no prazo de 15
(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade,
sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Dr Mathias Vilhena, N° 67 Bairro: Vila Barcelona – Quadra: 00, Lote: 00).
Auto de Infração n° 1808/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar WELLINGTON MOL DA SILVA para que no prazo de 7 (Sete) dias contados a partir
desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local , sob
pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Dr Adelson Barros, n° 666 - Bairro:
Sion).
Notificação 281 /2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar DANIGUE RAMOS CASSIANO SOARES para que no prazo de 7 (Sete) dias
contados a partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local , sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Geralda Salles
Gontijo, n° 211 - Bairro: Corcetti).
Notificação 185 /2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente YARA APARECIDA MACIEL DE SEIXAS, para que no prazo de 15
(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade,
sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Antenor Resende, N° 130 Bairro:
Alto da Figueira III – Quadra: 27, Lote: 30).
Auto de Infração n° 1698/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar JOAQUIM MATEUS DA SILVA - ESPÓLIO para que no prazo de 7 (Sete) dias
contados a partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local , sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Dr Mathias
Vilhena, à direita do n° 41 A - Bairro: Vila Registanea).
Notificação 258 /2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Vigilância Ambiental, NOTIFICA os
contribuintes abaixo relacionados de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação, junto a
esta Secretaria, Processo Administrativo referente ao Auto de Infração pela falta de limpeza de
lote e/ou Imóvel.
Contribuinte: Z&K Empreendimentos Imobiliários Ltda
Processo : 2497/2022
Endereço do Lote: Rua Antônio Murad Sobrinho à esquerda do nº 235 - Eldorado
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez)
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 28 de março de 2022.

=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar PAULO DONIZETI CARVALHO para que no prazo de 7 (Sete) dias contados a
partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local
, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Avenida Manoel Reis Bueno, n° 180
- Bairro: Imaculada).
Notificação 279 /2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=

José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor de Vigilância Ambiental
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar ADALICE ALVES TEIXEIRA ESPÓLIO, para que no prazo de 7 (Sete) dias contados
a partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do
local , sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Antônio Rodrigues Souza,
n° 35 - Bairro: Jardim Canaã).
Notificação 291/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente DEMIS PATRICK GARCIA, para que no prazo de 15(quinze) dias
contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena de
multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Leonízio Bregalda nº 10 - Bairro: Santa Luzia
– Qd – G – Lote 01 ).
Auto de infração nº 1604/2022.

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar RITA DA SILVA BISSONI , para que no prazo de 7 (Sete) dias contados a partir
desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local , sob
pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Alameda dos Curiós, n° 321- Bairro:
Cidade Nova).
Notificação 250 /2022.

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar EDGARD DE PAIVA RIBEIRO FILHO, para que no prazo de 7 (Sete) dias contados
a partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do
local , sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Antônio Justiniano, n° 190
- Bairro: São Geraldo).
Notificação 239 /2022.

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar RUBENS VICENTE , para que no prazo de 7 (Sete) dias contados a partir desta
publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local , sob pena
de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Francisco Ferreira de Carvalho, n° 540Bairro: Imaculada Conceição).
Notificação 297 /2022.

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

=

=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente F&N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para que no prazo
de 15(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua
propriedade, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Josefina Vanoni
Trombini nº 480 - Bairro: Santa Alice – Qd – B – Lote 16 ).
Auto de infração nº 2039/2022.

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar ANA MARIA RIBEIRO MALAQUIAS , para que no prazo de 7 (Sete) dias contados
a partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do
local , sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Dr Adelson Barros, n° 43Bairro: Santana).
Notificação 178 /2022.

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=

=

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar FRANCISCO SILVÉRIO BRAZ, para que no prazo de 7 (Sete) dias contados a
partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local
, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Antônio Rodrigues Souza, n° 45
A - Bairro: Jardim Canaã).
Notificação 295/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar CARLOS ROBERTO JACINTO , para que no prazo de 7 (Sete) dias contados a
partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local
, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua José Fernando Barros, n° 140Bairro: Damasco).
Notificação 182 /2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=

=

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar HELEN FERNANDA SILVA GOMES, para que no prazo de 7 (Sete) dias contados
a partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do
local , sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Avenida Boa Vista, n° 75 Bairro: São Geraldo).
Notificação 107 /2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente F&N EMP IMOBILIÁRIOS LTDA, para que no prazo de 15(quinze)
dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena
de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua João Ferreira Campos nº 15 - Bairro:
Bouganville – Qd – N – Lote 18 ).
Auto de infração nº 2145/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=

=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente MCP PATRIMONIAL LTDA, para que no prazo de 15(quinze) dias
contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena de
multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Vereador Sebastião Pereira Menezes nº 317
- Bairro: Alta Villa – Qd – O – Lote 06 ).
Auto de infração nº 2095/2022.

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar JOSÉ PAULO DE AZEVEDO , para que no prazo de 7 (Sete) dias contados a partir
desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local , sob
pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Rio Zaire, n° 90- Bairro: Imaculada).
Notificação 171 /2022.

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente JREIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para que no prazo de 15(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua
propriedade, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Antenor Resende
nº 66 - Bairro: Alto da Figueira III – Qd –27– Lote 37 ).
Auto de infração nº 1712/2022.

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente Z&K EMP IMOBILIÁRIOS LTDA, para que no prazo de 15(quinze)
dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena
de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Antônio Murad Sobrinho nº 295 - Bairro:
Eldorado – Qd – H – Lote 204 ).
Auto de infração nº 2049/2022.

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente LUANA APARECIDA ARAÚJO, para que no prazo de 15(quinze)
dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena
de multa, por descumprimento desta notificação: (Avenida José Olavo de Paiva nº 874 - Bairro:
Vila Paiva – Qd – A – Lote 06 ).
Auto de infração nº 1612/2022.

Edital de Contratação n.º 25/2022

=

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente ROSILENE PIRES, para que no prazo de 5 (cinco) dias contados
a partir desta publicação, providencie a limpeza e manutenção constante do local retirando todo
lixo, entulho e roupas velhas, sob pena de multa, por descumprimento deste Auto de Infração:
Rua Nicolino de Moraes, n° 860 - Bairro: Sion.
Auto de Infração n° 030/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios emTelégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar SELESIO SIVIERO , para que no prazo de 7 (Sete) dias contados a partir desta
publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local , sob pena
de multa, por descumprimento desta notificação: (Avenida Jacinto Zanatelli, n° 316- Bairro:
Corcetti).
Notificação 172 /2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar TEREZINHA CUNHA BECATE , para que no prazo de 7 (Sete) dias contados a partir
desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local , sob
pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Humberto Conde, n° 710- Bairro:
Sion).
Notificação 136 /2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente VITOR MAURO BALANDINO, para que no prazo de 15(quinze)
dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena
de multa, por descumprimento desta notificação: (Avenida Antônio Batista da Silva nº 200 Bairro: Vale dos Coqueiros – Qd –Q– Lote 16 ).
Auto de infração nº 1633/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=

A Prefeitura do Município de Varginha, através da Secretaria Municipal de Educação, convoca os
candidatos classificados no Concurso Público – Edital 002/2018, ainda não nomeados, a se
apresentarem para o preenchimento das vagas constantes do Processo Administrativo n.º
5082/2022, conforme discriminado abaixo:
1. Vagas
Cargo
ASP/ Servente Escolar

Quantidade
01

2. Prazo do Contrato
ASP/Servente Escolar
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação será até o término do ano letivo de 2022,
podendo ser prorrogado ou ser encerrado antes, caso haja encerramento da demanda.
3. Fundamentação e Justificativa
Contratação de excepcional interesse público para atender ao aumento de demanda nas unidades escolares, inclusive com abertura de unidades e consequentemente acatar as exigências
das normas sanitárias, com a devida autorização do Senhor Prefeito, conforme Processo
Administrativo n.º 5082/2022.
4. Remuneração
Conforme § 4º, art. 223 da Lei n.º 2.673/1995, o vencimento a ser pago ao contratado será o de
base inicial do cargo de carreira, conforme discriminado abaixo:
Cargo
Remuneração
ASP/Servente Escolar
R$1.298,02
5. Distrato
5.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício.
5.2. O servidor dispensado a pedido só poderá ser novamente contratado, em qualquer conteúdo
ou função, decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
5.3. A dispensa de ofício se dará quando houver :
I – Provimento do cargo por concurso;
II – Provimento do cargo por servidor efetivo;
III – Ocorrência de faltas injustificadas, no mês, em número superior a 10% (dez por cento) da
carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
IV – Desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela chefia imediata
do servidor, devidamente documentado em Processo Administrativo e a critério da autoridade
competente, conforme determinado no § 2º do art. 223, da Lei nº 2.673/1995;
V – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
VI – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
VII – Término do ano letivo.
5.4. O servidor dispensado de ofício por uma das hipóteses previstas nos incisos III e VI, não
poderá ser novamente contratado, antes de decorrido o prazo de 1 (um) ano da dispensa.
5.5. O servidor dispensado de ofício pelo disposto no inciso IV não poderá ser novamente
contratado.
5.6. Nas hipóteses previstas nos incisos I e II, será dispensado o contratado posicionado no
último lugar na classificação, sendo que a redistribuição será feita dentro daqueles cargos que
ficarem vagos em qualquer das unidades.
5.7. O candidato que não aceitar a alteração de mudança de local de trabalho nas hipóteses
previstas nos incisos I e II, deverá se apresentar ao DRHU e assinar seu distrato.
5.8. Sempre que ocorrer dispensa, o candidato será oficialmente comunicado.
6. DA APRESENTAÇÃO
6.1 Os candidatos que não se apresentarem no local, horário e data estabelecidos no cronograma, serão considerados como desistentes das vagas deste processo.
6.1.1. O candidato que recusar vaga no momento da escolha ou aquele que não comparecer,
não terá alterada sua classificação na respectiva lista para posteriores contratações.
6.1.2. O candidato presente que não se interessar pelas vagas apresentadas deverá assinar
declaração de desistência. A desistência valerá para as vagas apresentadas nesta convocação e o candidato poderá participar de outras convocações, e se for de seu interesse optar
pelas vagas apresentadas em outros processos.
6.2. Não será aceita a escolha de vagas através de procuração.
6.3. O candidato que, depois de aceitar a vaga, desistir ou não entrar em exercício, só poderá
assumir outro contrato em qualquer conteúdo ou função decorridos 180 (cento e oitenta) dias.
6.4. O candidato inscrito para mais de um conteúdo ou função não poderá optar por um segundo
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cargo, caso o horário deste coincida com o da primeira opção ou o acúmulo não seja lícito.
Prevalecerá a primeira opção do candidato.
6.5. A chamada será feita seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação.
6.6. Caso a vaga para o cargo de ASP/Servente Escolar não seja preenchida no dia de
apresentação deste Edital, posteriormente, a critério da Administração e com prévia divulgação,
será designada data para realização de novo Edital de Convocação, objetivando-se o exclusivo
preenchimento da vaga eventualmente não atendida nesta oportunidade.
6.7. No ato da apresentação para o preenchimento da vaga, o candidato deverá comparecer
munido dos seguintes documentos originais em mãos, sob pena de desclassificação neste Edital
de Convocação:
a) Identidade ou CNH;
a) Declaração de próprio punho ou atestado médico que indique, expressamente, que o candidato
não possui limitação para o exercício de atividades presenciais no atual contexto epidemiológico.
C) É obrigatória a apresentação dos exames admissionais, solicitados no item 7 (hemograma
completo, glicemia de jejum e creatinina).
6.8 Procedida a verificação dos documentos necessários, o candidato formalizará sua opção
assinando o Quadro Informativo.
6.8.1 Após a assinatura, é vedado ao candidato modificar sua opção por local de trabalho, sendo
permitido somente por necessidade administrativa, tais como: fechamento de salas e/ou turmas,
e somente poderá se efetivar mediante aprovação do setor competente da Secretaria Municipal
de Educação.
6.9. A assinatura do Quadro Informativo não implica a obrigatoriedade da contratação do candidato pela Prefeitura do Município de Varginha. A contratação está condicionada ao cumprimento
das exigências estabelecidas no item 8 deste Edital.
7. Exames Admissionais
7.1. Todos os candidatos encaminhados para contratação, deverão se submeter a exame médico admissional, sob a responsabilidade do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho SESMT, localizado a Rua Coronel José Alves, n.º 123, Vila Pinto, Varginha/MG.
7.2. O Exame Admissional avaliará a aptidão física do candidato, a compatibilidade de sua
condição clínica com as atribuições do cargo, o prognóstico de vida laboral e as doenças
preexistentes, eventualmente diagnosticadas, incipientes ou compensadas.
7.3. Para a realização do Exame Admissional, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente,
o resultado dos seguintes exames complementares, realizados às suas expensas:
I - Hemograma completo;
II – Glicemia de jejum;
III – Creatinina.
7.3.1. Os candidatos que estiverem classificados dentro das vagas disponíveis, deverão
apresentar-se com os resultados dos exames em mãos.
7.4. Os exames descritos no item anterior poderão ser realizados em laboratórios de livre
escolha do candidato e somente terão validade se realizados dentro de 30 (trinta) dias anteriores
à data de marcação do Exame Admissional.
7.4.1. Não serão aceitos resultados de exames emitidos pela internet sem assinatura digital,
fotocopiados ou por fax.
7.5. No exame admissional todos os candidatos deverão responder ao questionário de
antecedentes clínicos, entregue no dia da apresentação do Edital, devidamente preenchido. É
necessária também a apresentação, obrigatória, cartão de vacinação contra a COVID-19 para
os que se imunizaram, juntamente com o cartão de vacinação contendo as demais vacinas.
7.6. No exame admissional, o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT poderá
exigir novos exames e testes complementares que sejam considerados necessários para a
conclusão sobre a aptidão física do candidato, sendo que os mesmos deverão ser realizados às
expensas do candidato.
7.7. O candidato considerado inapto ou incompatível com a função no exame admissional não
será contratado.
8. Efetivação do Contrato
8.1 No ato da assinatura do contrato, o candidato deverá apresentar no Departamento de
Recursos Humanos da Prefeitura (Rua Júlio Paulo Marcelini, n.º 50, Vila Paiva, em Varginha/MG):
8.1.1. Apresentar ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Varginha, cópias dos seguintes documentos:
a) PIS/PASEP;
b) CPF;
c) Título de Eleitor e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino;
e) Carteira de Identidade;
f) Carteira de Trabalho;
g) Certidão de Nascimento ou Casamento;
h) Certidão de Nascimento e Carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;
i) Certidão de antecedentes criminais (original);
j) Certidões negativas cível e criminal (originais);
k) Declaração de escolaridade dos filhos maiores de 06 (seis) anos;
l) Certificado de habilitação para o cargo (conforme exigência dos editais de processo seletivo
e concurso público); e
l) Comprovante de residência atual;
m) Ser considerado apto no exame médico pré-admissional;
n) Carteira de Vacinação.
8.2. Apresentar documentação atualizada, caso haja alteração no nome por qualquer motivo.
8.3. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação (Decreto Federal nº 8.373/
2014 e Res. CDES 03 de 29/11/2017).
9. Disposições Finais
9.1. Após a assinatura do contrato, o candidato deverá apresentar-se à Secretaria Municipal de
Educação, com o formulário de Cadastramento Funcional 2022 devidamente preenchido, de
onde será encaminhado à(s) unidade(s) onde exercerá suas funções.
9.2. Implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e condições estabelecidas
neste Edital os candidatos que participarem do certame.

9.3. Na hipótese do distrato ocorrer a pedido, o servidor fica ciente que sua solicitação poderá
ser atendida decorridos 30 (trinta) dias após a solicitação ou na data solicitada, neste caso,
implicando no pagamento de multa do valor correspondente ao vencimento base do cargo do
requerente;
9.4. Não será concedida dispensa imediata no período de realização de provas ou fechamento
de diários.
9.5. A cada 2 (dois) meses o servidor contratado terá seu desempenho avaliado.
9.6. No encerramento do contrato, seja a pedido ou de ofício, o servidor deverá devolver todo o
material que estiver em seu poder e que pertencer à unidade de ensino bem como diários
(devidamente fechados), provas etc., além de ter realizada sua avaliação funcional até a data de
desistência.
9.7. O resultado aferido na Avaliação Funcional será utilizado como referência para o disposto
no inciso IV, do item 5.3 deste Edital.
9.7.1. Os casos omissos neste processo de contratação serão analisados, julgados e decididos
pela Secretária Municipal de Educação.
10. Cronograma
10.1 Data: 05/04/2022
Local: Secretaria Municipal de Educação - Av. Brasil, n.º 171, Vila Pinto, Varginha/MG
Horário: 8h30min
Cargos: ASP/Servente Escolar
IMPORTANTE: poderão apresentar-se no local/horário do Edital apenas os candidatos abaixo
relacionados, conforme Classificação do Concurso Público – Edital 002/2018, limitada a entrada
no local, em observância às normas sanitárias em vigor:
CANDIDATO(A)
INGRID BRITO CARDOSO SANTOS
GISLAINE BARBOSA DA SILVA
MARIA DA GLORIA DE SIQUEIRA GOMES
CRISTIANE TRISTAO
MARIA HELENA DE LIMA SACRAMENTO
JEKSAN KENIA CORTEZ FERNANDES
VANESSA LUZIA DA SILVA
MARYANA HUMBERTO DA SILVA
ELSON LABRE
ROSINDAAQUINO RIBEIRO
MARIAAPARECIDA MENDES JARDIM
SHIRLEY DANIELLE SOUZA PADUA
PATRICIA DE CASSIA BALBONI FONSECA
MARCOS VINICIUS LINO RODRIGUES
GISLENE BARBOSA DA SILVA
ESMERALDA TAVARES LAU
ANDRESA DE OLIVEIRA SANTOS
OLMINDA CANDIDA DOS REIS FARIA VILELA
RENATO NAVES
SUELLEN CUSTODIO DA SILVA
LIZAMARA DOS SANTOS RODRIGUES
CLAUDINEIA DELFINO PEREIRA
ANA CAROLINA CORREA DA SILVA
MARIANNE APARECIDA CARVALHO DE JESUS
ELISA DE FATIMA RODRIGUES
DARLEY DELPHINO DUARTE
CREUSA APARECIDA DO CARMO LABRE
SILVANA DE OLIVEIRA TAVARES PRADO
ROSA MARIA RIBEIRO FLAUSINO
FABRICIA DA SILVA FIRMINO LEOPOLDINO
LUIS FELIPE DA SILVA
MARGARETE CELESTINO SILVA
ALESSANDRO DE AZEVEDO
GILCIMARA GARCIA DA CRUZ MRTINS
ALINNE CAROLINA SILVA PAULISTA
MELISSA COSTA GENTIL
JAQUELINE ROSA DA COSTA
REGIANE RAQUEL INACIO NAVES
MARIA LUZIA LOPES TOLEDO
DHIOVANNA DEL FIUME
MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA
CRISTINA OLIVEIRA DA CRUZ SANTOS
JOVELINA LUIZA DA SILVA
CARLA FERREIRA ROBERTO RIBEIRO
ANDREIA MENDES SABINO MARTINS
FABIANA FLORINDO
PRISCILLA CARDOSO GUILLENS JUNQUEIRA
RENATA MEDES RABELLO DE ALMEIDA
MARIA DAS GRACAS FERNANDES RODRIGUES
KETHELYN LORRANA BELLAS DOS SANTOS
CLAUDEILSA TELES DOS SANTOS FRANCOSO
WANESSA ASSIS DA SILVA
ROSENEI DOS SANTOS
ROSANGELA GOMES SILVA
MIRIAM PIRES
MAYCON FILIPE SILVA
JENNIFER SANDY LEOPOLDINO SIMAO
KEILA MIGUEL AGUIAR BATISTA
CARMEN AURELIANO VICENTE

CLASS.
47
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CANDIDATO(A)
POLYANA DE PAULA JOSE
ROGERIO CAETANO MARTINS
BARBARA GRACIELA SILVA GAMA
EDNA BARBOSA VILELA
SELMA TAVARES OSSANI
DANIELA BATISTA DA SILVA
FERNANDA FIUZA FAGUNDES FILHA
THAMIRES RIBEIRO CAZELATO DOS SANTOS
JOANA D ARC DA SILVA
VALERIA VITOR DEOLINDO
MARINA GORETE DA COSTA
VALERIA EFIGENIA RIBEIRO
NEUZA MARIA PAIVA DE SOUZA
ADAUTO DONIZETI RAFAEL
NAIARA AUGUSTA AMANCIO ROLIM
MARCIA CRISTINA MADEIRA
LIANA MARIA MARTINS FERREIRA
LEILA APARECIDA DE LIMA
CITIA MARIA PEREIRA
LUCIANA MARIA PEDRO MACIEL
LAIS DE OLIVEIRA
SUELEN CESARIO FROTA BUENO
MAYCON BRUNO RONIPHER ONOFRE
ANA PAULA PRESSATO
MARILU MARIA DOMINGOS
LARYSSA GABRIELA BERTOLDO
VANICE APARECIDA DE MESQUITA
ANDREIA DIAS DOS SANTOS
JESSICA DE CASSIA DO PRADO SERAFIM ARTUR
CIOMARA BECATI
LIGIANE DO CARMO SILVA OLIVEIRA
MATHEUS LUCIO BATISTA
ABMAEL TOME SILVERIO
PAULO ROBERTO BARBOSA DA FONSECA
KARLA MICHELLE JORGE BEK
MARLENE CRISTINA MOREIRA FAUSTINO
BETIZAIDER AUGUSTA OLIVEIRA SILVA
SARAH PATRICIA FARIAS DOS SANTOS
NEIDE APARECIDA BATISTAO DE BRITO
GABRIELA SOARES REIS
DANIELE MIRANDA DE BRITO
JAQUELINE GARCIA DA CRUZ
ALESSANDRA APARECIDA CAMPOS
LUANA DOS SANTOS FURTADO
FILIPE MANOEL ANTONIO
MARIA SANDRA COSTA
FLAVIA CRISTINA REIS
CLEONICE VICENTE DOS SANTOS CARVALHO
JOELMA TOKIKO BALBONI MIYAKE
ALINE DAS GRACAS SIMAO
ELAINE CRISTINA SANTANA FIRMINO
MARCO AURELIO BRAGA VITOR
FERNANDA COSTA MAGALHAES
EVERTON DE LIMA MARIANO
CONCEICAO APARECIDA DO VALE ANTUNES
KELLY SILVA FERREIRA
ROSA MONICA NOVAIS
JANDA MARIA PEREIRA
CAMILA APARECIDA NASCIMENTO GODOI
ROSIANE RODRIGUES DA SILVA
MARIA DE FATIMA BRAZ MARTINS DE MELO
CRISTIANE APARECIDA LEONEL DA SILVA
THAMIRES FRANCIS DE CARVALHO DIAS
LILIAN ELISABETE PAULINI ROCHA
BRUNO REZENDE BARBOSA
PAULA GANDINI ZANIN
SUELLEN SILVA DE ANDRADE
ROSANA NAZARE BRAZ COSTA
GABRIELLA LETICIAAPARECIDA DE MELLO
CLAUDIA DE FATIMA DO PRADO
ROSIMEIRE EVARISTO
GILMAR DONIZETI GURIAM
PAULA GONCALVES MENDES NAGEL
IGOR CIRILO DE PAULO
MYLLENE ESTEVAM
ELIANA MARIA DE CASTRO
CRISTIANY SILVA PALMUTI
LUZIA APARECIDA DE SOUZA GOMES
WAGNER GARCIA
KELLE MENDES CAPITANEO
ALESSANDRA JUZILENE DA SILVA SOUZA
TANIA MARA NOLI DE ANDRADE PEREIRA
RITA DE CASSIA SANTOS
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CANDIDATO(A)
ANA LUISA DO NASCIMENTO
ADRIELE PONCIANO
PALOMA DE CASSIA APARECIDA FERREIRA SILVA
WILLIAN MOREIRA CARDOSO
ANELY APARECIDA DE CACIA
CAROLINE DI PAOLA FRANCO
ANA CAROLINA DA COSTA SILVA
JECICA GUSTAVO SILVA FELISBINO
THAMIRES CASSIMIRO PINTO DA SILVA
JOANA DARC DE SOUZA RISSI
CAMILA ISIDORO BRIGIDA AGOSTINHO
POLIANA BATISTA PINTO
ROSE APARECIDA BERTOLDO
ZAINE SALLES BRASILEIRO
LIVIA PEREIRA DE OLIVEIRA
MARLENE APARECIDA ALVES
MARGARIDA JUREMA DA COSTA PINTO
VANIA DE OLIVEIRA LEOPOLDINO
ELISANE SILVA DO NASCIMENTO MARTINS
BRENDA FERREIRA PEREIRA
LUDYMILA DE AMORIM
SHIRLEY VOLTARELLI FINOTI
MAIRA DE FATIMA EURICO ANDRADE
TATIANA FABRICIA SARMENTO BUENO
BRUNA DANIELE EDUARDO DE SOUZA
PATRICIA DE FATIMA SILVA
THAISE RIBEIRO HONORATO DE LIMA
ELIANE BEATRIZ DE CARVALHO DOZZA
VANILDA DA SILVA
VANICE MARANGAO DAVANZO
ALESSANDRA DA COSTA
MARIA JOSE DOS SANTOS NOGUEIRA
LILIAN DOS REIS BONIFACIO
SHEILA DE FATIMA LIMA
GREICIELE MARIA LIMA
RAFAELA TORRES DE OLIVEIRA
LUCAS DOS REIS CANDIDO
MARCINEIA DE OLIVEIRA CARVALHO
THIAGO DUTRA DE OLIVEIRA
ALESSANDRA BENVINDA
ROSE MARY PEREIRA DE CARVALHO OLIVEIRA
OLGA APARECIDA FARIA
CRISTINA APARECIDA DAMASCENO MANOEL
GUILHERME FIRMINO TEODORO
ANDREIA CRISTINA BATISTA LAUDOMIRO
ELEN CRISTINAAQUILES MOREIRA
BRUNA MACHADO BOA MORTE DOS SANTOS
GISELE PERCECHITTE DE OLIVEIRA
IARA ROSARIO MATOS
CICERA APARECIDA DE CARVALHO
SILVIA FERNANDA DE OLIVEIRA
MARIA APARECIDA BOTELHO PEDROSO
ROSANGELA MARQUES COSTA
LIVIA MARIA JACINTO DOS SANTOS
CYNTHIA DE FIGUEIREDO
LUCIENE CAMPOS
LETICIA ELISABETH GOULART DA SILVA
RAQUEL CELINA ANASTACIO NARENTE
GIOVANA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
ANDRE TRISTAO
ANA LUCIA TOLEDO DE SOUZA
ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA
GEISIANE EDUARDO DINIZ
BELCHIOLINA MARIA DOS REIS COELHO
TAIANE MAIARA CARMACIO
HELIA MARA DE PAULA DA SILVA CRUZ
ELIANA VITAR PEREIRA GOMES
TANIA APARECIDA MORAES
ILZA APARECIDA GONZAGA BARBOSA MENDES
ELIANA APARECIDA DA SILVA
THAMIRIS DO CARMO SILVEIRA
ELISIANE APARECIDA MARITAN FERREIRA
CAMILA CANDIDA ALEIXO
ROBERTA APARECIDA PASSATUTO ROMICIAL
NILZA ODETE ROQUE GUIMARAES
JUCIMARA APARECIDA DELFINO GAMA
FRANCIENE LEONTINA SILVA LECCA
ELEN MARA DA SILVA E SILVA
LUCIANE BATISTA ASSALIM DOS SANTOS
SILZE MACHADO ALVES
FRANCISCO PAULINO FERREIRA DA SILVA
GISELE DOS SANTOS FERREIRA
ARIANA MACHADO BOA MORTE COSTA
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CANDIDATO(A)
SANDRA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA
REGIANA APARECIDA SATURNINO
QUILZA MARA DO ROSARIO NAVES
SHEILA SILVESTRE LIMA
CICERA APARECIDA COELHO SANTOS
MARILIA LUCIANO FERREIRA
ANA CLARA CARVALHO CHAGAS
MICHELI GOMES
ABIGAIL CRISTINA NOEL FORTUNATO
ANGELA MARIA ROZENDO CANDIDO
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
POLIANA MARTINS DE LIMA SILVA
ROSELI APARECDA BENETOLO
MARIA DE FATIMA GALDINO SILVA
MARCIA RODRIGUES ISIDORO DOS REIS
MARIA BETHANIA ANTONIO
ISABELLE GOUVEA
ANA PAULA NAVES
PRICILAAPARECIDA REIS
MARGARETE RODRIGUES BIANCH
LUCIANA VENANCIO DA SILVA
STHEFANY JUNQUEIRA PACHECO DA SILVA
ANGELA MARIA EVARISTO TEIXEIRA
GRACE KELLY ALVES CLAUDIANO
DENISE CRISTINA DE MELO
WELERSON CLARO PEREIRA
LUCIMARA GUIDE EUFROSINO
HEYLA PAULA OTAVIANO TOMAZ
ANA CAROLINA DE ANDRADE
TATIANA DOS SANTOS MARQUES MACHADO
ADRIANE CATARINA NUNES NOGUEIRA
KEYTE ANDRIELE DANDARA GARCIA
JOELMA PEREIRA MARINHO HERCULANO
NERAILDE DE JESUS DOS REIS
SIMONE APARECIDA FERREIRA
KARINA DE SOUZA DA SILVA
ELIANE CRISTINA DE SOUZA
AMANDA APARECIDA DA SILVA
MARIA APARECIDA RODRIGUES BATISTA
FRANCINE APARECIDA COSTALONGA
MAIARA APARECIDA TAVARES ANDRE
LORANA KELLY DA SILVA LINO
VANDERLEIA DE FATIMA SILVA BUENO
DANIELLE ARANTES SILVEIRA
ERICA SIQUEIRA DE ASSIS SILVA
SUELI VICENTE DOS SANTOS NASCIMENTO
LUCIANA APARECIDA DE MESQUITA COMUNIAN SANTOS
LIDIANE APARECIDA RESENDE DIAS
SILENE APARECIDA RODRIGUES
RAQUEL MARCIANO ADAO
MARIA PRISCILA TOBIAS LILO
PATRICIA APARECIDA DA SILVA
MIRIAN ESTEFANI DE JESUS SILVA
ANDREA MARIANO
ADRIELE VICENTE MARTA BRANCO
SABRINA BRAZ PENHA
ANGELITA SILVA TUCCI
ELISIANA DE FATIMA CLARO SANTOS
SONIA APARECIDA DE SOUZA FIRMIANO
LUCAS PIRES
JULIANA RODRIGUES DASILVA
DIRCE DA SILVA NOGUEIRA
DAIANA VITA PEREIRA GONZAGA
TAIS DE FATIMA SATURNINO FERREIRA
JACYARA DOS SANTOS SILVA
LUCIVANI APARECIDA BOTELHO DE OLIVEIRA
JOAO VICTOR FLIEGNER DOS SANTOS
HORTENCIA APARECIDA COSTA DOS SANTOS
VALQUIRIA MAXIMIANO DA CRUZ
JUSSARA CAZELATO
JOELIA MARCIA CHAVES RODRIGUES
LUCIENE PRISCILA SANTOS
CRISLEI APARECIDA FERREIRA
VANILDA DE FATIMA REIS BECATI
ELISANGELA DOS REIS
ANA APARECIDA DA SILVA SALLES
SILVANA JUAREZ
ELAINE CRISTINA PEREIRA
RAILANE CASSIA BERNARDO
ISAMARA GONCALVES DE BRITO
MARIANE MARCOLINO SANTANA
ADRIELLE RICARDO SILVA
ROSANGELA DE FATIMA DA CRUZ CORREA
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CANDIDATO(A)
CLASS
ANA PAULA MANOEL
370
MAICON RODRIGO SOUZA NOVAES
371
ELIANE MIZAEL DA SILVA
372
VIVIANE OLIVEIRA SOARES PEDRO
373
JULIANA DE FATIMA ZAGNOLI
374
LUANDA VERGINO DE OLIVEIRA
375
CINTIA DE PAULA MARQUES
376
LILIANE DA SILVA
377
NATALIA TOMAZ SALGADO
378
DAIARA LEAL PEREIRA
379
ANDREIA CRISTINA DA SILVA
380
FERNANDA MAYARA COSTA COELHO
381
LARISSA DE ASSIS FERREIRA
382
GALEXA EVELIN COSTA DA SILVA
383
FABIA JOICE TOMAZ
384
MAYCON DOMINGUETI CARVALHO
385
WISLAINE MARIA SANCHES FERREIRA
386
MAGDA APARECIDA EVANGELHO VITOR
387
SUELEN CRISTINA SOARES ALVES
388
ADRIENE DE FATIMA AGUIAR SANTOS
389
JOSELINA DA SILVA SANTOS
390
ROSANGELA DE LOURDES FRANCISCO SOUSA
391
SIMONE DO PRADO DUTRA
392
LARISSA DOS SANTOS FRANCISCO
393
FRANCISCA PAULA DE JESUS CARVALHO
394
SUELI DOS SANTOS BORTOLOSSO
395
ROSELAINE APARECIDA CASIMIRO
396
NANDJARA ALVES PEREIRA
397
MARCIA MARIA ALVES
398
ANA PAULA DA COSTA SOUZA SILVA
399
MAURILEIA DAS GRACAS SILVA
400
LIDRIELE DE PAIVA REIS
401
CLAUDIA CASTORINO DOS SANTOS
402
MARCELA CAROLINE DA SILVA
403
SILVANA DE FATIMA MARTINS
404
VIVIANE CONDE
405
GABRIELA CRISTINA LINO RODRIGUES MAXIMO
406
FERNANDA DE FREITAS
407
ADRIANA DA SILVA SOUZA OLIVEIRA
408
ROZIANE DE FATIMA SILVA PEREIRA
409
MONALISA CRISTINA VILELA
410
DANIELA TEREZA CANDIDO DA SILVA
411
BEATRIZ FERNANDES
412
VIVIANE CRISTINA GARCIA
413
ALESSANDRA APARECIDA PIO
414
KELLER VICENTINI SILVA
415
ROSA DE FATIMA BALBINO
416
CRISTINA MABILA TEODORO DA SILVA
417
ROSANA OLIVEIRA EDUARDO
418
KATIA ANGELICA DA SILVA DUARTE
419
ELDA ROSA XIMENES MARCELINO FERNANDES
420
CRISTINA PEREIRA
421
RITA DE CASSIA ELPIDIO CRUZ
422
VANICE DE OLIVEIRA
423
FABIANA PAULA CANDIDO LEMES ROMUALDO
424
LEANDRO MACIEL DIVINO
425
KELI MARIA DA SILVA
426
RITA DE CASSIA CANDIDA
427
VALERIA DE CARVALHO
428
MARIA LUCIA ARANTES REIS
429
MARIA ANGELITA MENDES PAIVA
430
TATIANE PICOLI
431
LENIR ALVES RIBEIRO ASSIS
432
JESSICA DOMINGOS SEVERINO
433
WAGNER BENICIO MONTEIRO
434
FRANCISLAINE NASARETH DA COSTA
435
ANA CRISTINA ALBINO
436
WELINGTON RODRIGO JUSTO
437
LUANA APARECIDA SILVA
438
VANESSA SILVA COSTA
439
LUCIANE APARECIDA SILVA
440
DIRCELEIA DE OLIVEIRA SOUZA PADUA
441
DAYSE SANTANA COSTA ARAUJO
442
SEBASTIANA APARECIDA DE SOUZA GONCALVES
443
VITA EVANETE DE SOUZA BELO
444
EDILAINE APARECIDA DOS SANTOS
445
SABRINA DE PAULA SILVA
446
RAFAEL GOMES DOMINGUES
447
IGOR DE OLIVEIRA NATAL
448
MARLENE DA CONCEICAO COSTA MARQUES
449
11. ORIENTAÇÕES SOBRE NORMAS SANITÁRIAS:
11.1 Em respeito às normas sanitárias vigentes em decorrência da pandemia pelo COVID-19,
todos os convocados deverão atender obrigatoriamente às seguintes recomendações:
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a) fazer uso constante e correto de máscara nas dependências do local de realização do Edital
de Convocação;
b) levar a própria caneta esferográfica;
c) manter distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre os presentes no local.
Varginha, 30 de março de 2022.
Juliana de Paula Mendonça
Secretária Municipal de Educação, Interina

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
RESOLUÇÃO N° 01/2022
CRIA O DEPARTAMENTO DE "PROJETOS ESPECIAIS” JUNTO AO COMJUVE
O Presidente do Conselho Municipal de Juventude – COMJUVE, Varginha/MG, nomeado pela
Portaria de Nomeação de n° 18138/2021, e no uso de suas atribuições legais que lhe confere o
art. 3º, da Lei Municipal 5.512/11.
Considerando A necessidade de atuar de forma mais precisa nos projetos destinado aos
Jovens de Varginha;
Considerando a Lei n° 12852/2013 (Estatuto da Juventude);
RESOLVE:
Art. 1º Fica criado o DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS no Conselho Municipal de
Juventude;
Art. 2° Sua presidência se dará através do Conselheiro Vinícius Aniceto de Lima;
Art. 2º A comissão terá um presidente e representantes conselheiros;
Art. 4º É dever da comissão providenciar projetos que visam o desempenho e atuação precisa
dos jovens nas áreas relacionadas a cultura, representação juvenil, educação, trabalho e renda, profissionalização, diversidade e igualdade, saúde, cultura, Comunicação e à Liberdade de
Expressão, desporto e lazer, território e mobilidade, Sustentabilidade e ao Meio Ambiente, Segurança Pública e ao Acesso à Justiça, e demais áreas de interesse dos jovens;
Art. 5º Criar, apoiar, organizar os projetos relacionados ao tema da comissão, bem como incentivar os jovens a participarem de tais projetos.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor após um dia da data de sua publicação.
Varginha, 29 de março de 2020;
Lucas de Souza
Presidente
Yran Marques
Vice - Presidente
Marcos Paulo Reis
Secretário Geral

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Portaria nº 417/2022
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 416/2022
O Diretor Superintendente da Fundação Cultural do Município de Varginha, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 416/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos à data do vencimento do prazo da Portaria anterior.
Varginha, 21 de março de 2022.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE TERMO ADITIVO de contrato
Aditivo nº. : 002/2022. Datado de 25/03/2022.
4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 003/2018
Objeto : Prorroga-se o prazo contratual
Fundamento : Fundamentado no art. 57, IV da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, no
art. 3º, § 1º da Lei Federal nº 10.192/2001, no art. 40, XI da Lei nº 8.666/1993, em conformidade
com a cláusula quarta do Contrato nº 003/2018 e de acordo com as disposições constantes do Pregão Presencial nº 001/2018.
Contratante : FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Contratada : TRANSFOX TRANSPORTADORA LTDA.
Prazo : 12 (doze) meses
Signatários : Pela Contratante, o sr. Marco Aurélio da Costa Benfica – Diretor-superintendente
Pela Contratada, o sr. Péricles George Dias Pereira – Representante legal
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FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 042/2022
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - NIR.
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear membros para compor o Núcleo Interno de Regulação - NIR.
Art. 2º Ficam nomeados os seguintes membros: Daiane Santos - Presidente, Dra. Ana Márcia de
Melo Miyake, Juviane da Silva, Fabiana Faria Botelho, Poliana Crispim Clepf, Sylvia Letícia Monteiro Savanhani Rangel, Gilmara Benedita de Paiva e Juliana de Oliveira Corsi Lima.
Art. 3º Os trabalhos serão considerados serviço público relevante.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Varginha, 30 de março de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 043/2022
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 038/2022
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
1212/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 038/2022.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 30 de março de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 044/2022
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 039/2022
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
188/2021.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 039/2022.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 30 de março de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 029/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO
HOSPITALAR, em favor das empresas: BIOMEDICAL PROD CIENT MED HOSP S/A - item 077
- pulseira plastica para identificacao de paciente adulto com logomarca da fundação hospitalar
do município de varginha, impermeavel, hipoalergenica, com fecho indestrutivel, com area de
inscricao que permite o uso de caneta esferografica de forma indelevel, com campo para nome
e data de nascimento, medindo 2,5 x 10 cm de comprimento e comprimento total de 25cm, na cor
azul., ao preço de R$ 0,5500 (cinquenta e cinco centavos) por un; item 078 - pulseira plastica
para identificacao de acompanhante adulto com logomarca, impermeavel, hipoalergenica, com
fecho indestrutivel, com area de inscricao que permite o uso de caneta esferografica de forma
indelevel, medindo 2,5 x 6,2cm de comprimento e comprimento total de 25cm. na cor vermelha.,
ao preço de R$ 0,5500 (cinquenta e cinco centavos) por un; MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA
- item 004 - cateter nasal, tipo óculos, pediátrico, para oxigenoterapia, confeccionado em pvc,
atóxico e flexível, pronga em silicone, conexão nasal arredondada e atraumática, extensão
ajustável, mínimo 100 cm. conector universal. descartável, estéril. embalagem individual com
abertura asséptica, ao preço de R$ 1,3500 (hum real e trinta e cinco centavos) por un; item 018
- canula guedell nº 06 , ao preço de R$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos) por un; item 041 jelco n 16 sem dispositivos de seguranca, ao preço de R$ 0,9500 (noventa e cinco centavos) por
un; item 051 - luva cirurgica esteril confeccionada em composto especial de latex natural, o que
lhe da as caracteristicas de alta sensibilidade tatil, flexibilida-de e resistencia com formato
anatomico, empunhado alongado e reforcado c/estrias longitudinais paramelhor fixacao no punho, punho com trava mecanicalubrificado bio absorvivel,embalagem envelope interno com
identificacao das luvas,envelopes externoem papel grau cirur.selada a quente nos quatros lados
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com abas superior que permite abertura asseptica, com dados de identificacao na face
externa,esterizada pelo metodo raio gama.numero nacional n. 8.0 numero - nternacional n. 7.5 com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de R$ 2,8900 (dois reais e oitenta e nove centavos) por pr; item 064 - papel grau cirurgico, resistente a esterilizacao e ao manuseio atoxico com
uma face branca opaca e aoutra transparente, descartavel, tamanho 200x300, com dados de
identificacao e procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de R$ 0,6300 (sessenta e tres
centavos) por un; item 065 - papel grau cirurgico, resistente a esterilizacao e ao manuseio
atoxico com uma face branca opaca e aoutra transparente, descartavel, tamanho 450 x 600,
com dados de identificacao e procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de R$ 2,9700
(dois reais e noventa e sete centavos) por un; item 066 - papel grau cirurgico, resistente a
esterilizacao e ao manuseio atoxico com uma face branca opaca e aoutra transparente,
descartavel, tamanho 120 x 150, com dados de identificacao e procedencia, validade e registro
no m.s., ao preço de R$ 0,2000 (vinte centavos) por un; item 067 - papel grau cirurgico, resistente
a esterilizacao e ao manuseio, atoxico com uma face branca opaca e aoutra transparente,
descartavel tamanho 150 x 200, com dados de identificacao, validade e procedencia e registro
no m.s., ao preço de R$ 0,3300 (trinta e tres centavos) por un; item 068 - papel grau cirurgico
resistente a esterilizacao e papelao manuseio, atoxico com uma face branca opaca e aoutra
transparente, descartavel tamanho 150 x 350, com dados de identificacao e procedencia, validade e registro no ms., ao preço de R$ 0,6000 (sessenta centavos) por un; item 069 - papel grau
cirurgico resistente a esterilizacao e ao manuseio, atoxico, com uma face branca opaca ea outra
transparente,descartavel,tamanho 300 x 500, com dados de identificacao e procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de R$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos) por un; item 090
- tala metalica para imobilizacao flexivel medindo pecas28x180mm com espuma interna e bordas
arredondadas (grande), ao preço de R$ 6,0000 (seis reais) por un; item 091 - tala metalica para
imobilizacao flexivel, medindo pecas16 x 180 mm, com espuma interna e bordas arredondadas
(media), ao preço de R$ 4,4400 (quatro reais e quarenta e quatro centavos) por un; item 092 tala metalica para imobilizacao flexivel medindo 12x180mm com espuma interna e bordas
arredondadas (pequena), ao preço de R$ 3,2000 (tres reais e vinte centavos) por un; item 099
- tubo endotraqueal transparente, aramado c/b, no 18 = 4,0 de baixa pressao, confeccionado em
pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, deven-do
a parte obedecer aos padroes usuais de fabricacao, embalagem com dados de identificacao e
procedencia e registro m.s., ao preço de R$ 22,3000 (vinte e dois reais e trinta centavos) por un;
item 100 - sonda endotraqueal aramado c/b n. 20 = 4,5 de baixa pressao, confeccionado em pvc
transparente com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais
devendo a parte obedecer aos padroes usuais de fabricacao, embalagem com dados de
identificacao e procedencia e validade , com registro m.s., ao preço de R$ 22,3000 (vinte e dois
reais e trinta centavos) por un; item 101 - sonda endotraqueal aramado c/b n. 22=5,0 de baixa
pressao confeccionado em pvc transparente, com extremidades para conexao dos aparelhos
de anestesia e mascaras faciais, devendo a parte obedecer aos padroes usuais de fabricacao
com dados de identificacao, procedencia e validade, com registro m.s., ao preço de R$ 22,3000
(vinte e dois reais e trinta centavos) por un; item 102 - sonda endotraqueal aramado c/b n. 24=5,5
de baixa pressao confeccionada em pvc transparente, com extremidades para conexao dos
aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a parte obedecer aos padroes usuais de
fabricacao, embalagem com dados de identificacao, procedencia e validade, com registro m.s.,
ao preço de R$ 22,3000 (vinte e dois reais e trinta centavos) por un; item 103 - sonda endotraqueal aramado c/b n. 40 = 9.5 de baixa pressao, confeccionado em pvc transparente, com
extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a parte
obedecer aos padroes usuais de fabricacao, embalagem com dados de identificacao, procedencia e validade, com registro m.s., ao preço de R$ 22,3000 (vinte e dois reais e trinta centavos)
por un; item 108 - tubo endotraqueal transparente aramado, com balao, numero 3.0, de baixa
pressao, confeccionado em pvc, com estremidades para conexao dos aparelhos de anestesia
mascaras faciais, embalagem individual em involucro apropriado, acondicionamento de acordo
com as exigências do ministério da saúde., ao preço de R$ 21,1500 (vinte e um reais e quinze
centavos) por un; item 109 - tubo endotraqueal transparente aramado, com balao, numero 3.5,
de baixa pressao, confeccionado em pvc, com estremidades para conexao dos aparelhos de
anestesia mascaras faciais, embalagem individual em involucro apropriado, acondicionamento
de acordo com as exigências do ministério da saúde., ao preço de R$ 21,1500 (vinte e um reais
e quinze centavos) por un; item 110 - tubo endotraqueal transparente aramado, sem balao,
numero 2.5, embalagem individual em involucro apropriado, acondicionamento de acordo com as
exigências do ministério da saúde., ao preço de R$ 21,1500 (vinte e um reais e quinze centavos)
por un; item 111 - tubo endotraqueal transparente aramado, com balao, numero 2.0, de baixa
pressao, confeccionado em pvc, com estremidades para conexao dos aparelhos de anestesia
mascaras faciais, embalagem individual em involucro apropriado, acondicionamento de acordo
com as exigências do ministério da saúde., ao preço de R$ 21,1500 (vinte e um reais e quinze
centavos) por un; item 112 - tubo endotraqueal transparente descartavel infantil, siliconado, com
balao, numero 2.5, confeccionado em pvc, com estremidades para conexao dos aparelhos de
anestesia mascaras faciais, embalagem individual em involucro apropriado, acondicionamento
de acordo com as exigências do ministério da saúde., ao preço de R$ 5,5300 (cinco reais e
cinquenta e tres centavos) por un; item 132 - compressa de gaze 7,5cm de largura x 7,5cm de
comprimento com 13 fios/cm2, confeccionada em tecido 100% algodao esterilizado, isenta de
amido, alvejante optico e residuo de detergente, acidos, alcalis com dobras para dentro em toda
a sua extremidade, hidrofila, de cor branca, acondicionada em pacotes com 10 unidades,
embalagem com dados de identificacao, procedencia, data de validade, registro no ms., ao preço
de R$ 0,7500 (setenta e cinco centavos) por pct; PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 020
- canula traq.metal n.4.0 , ao preço de R$ 90,0000 (noventa reais) por un; item 021 - canula de
traqueostomia de metal n. 5.0, standart, confeccioanada em material atoxico, compostapor
canula externa com balao, tampa de vedacao, linha radiopaca, asas para fixacao com impressao
donumero em local visivel, acabamento que nao cause traumatismo traqueal, mandril com ponta
arredonada e de facil manuseio... , ao preço de R$ 90,0000 (noventa reais) por un; item 022 canula de traqueostomia de metal n. 6.0, confeccioanada em material atoxico, compostapor
canula externa com balao, tampa de vedacao, linha radiopaca, asas para fixacao com impressao
donumero em local visivel, acabamento que nao cause traumatismo traqueal, mandril com ponta
arredonada e de facil manuseio., ao preço de R$ 90,0000 (noventa reais) por un; item 034 - fita
para controle reagente para testar a concentrcao do acido peracetico nas concentracoes que
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variam de zero a 3000 ppm, ao preço de R$ 8,4000 (oito reais e quarenta centavos) por un; item
037 - fixador para tubo endotraqueal confeccionado em tecido de algodao, atoxico, hipoalergico,
acolchoado e anti escaras. com sistema de velcro para fechamento em torno da cabeca e com
fixacao ao tubo endotraqueal. livre de latex, ao preço de R$ 31,0000 (trinta e um reais) por un;
item 071 - placa multifuncao descartavel infantil, constituida por um par de eletrodos pre-gelificados, autoadesivos, equipada com cabo com um unico conector bipolar para ligacao direta ou
indireta ao desfibrilador / estimulador, de forma arredondada, eletrodos para reduzir o risco de
desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilacaoo.
isolamento dos materiais de proteção e o onector protegido para evitar perigo de microchoques
eletricos indesejados, embaladas em sacos hermeticos de material opaco destinadoa proteger o
gel da luz e da umidade, indicada nas aplicacoes: desfibrilacao externa, cardioversao sincronizada transtoracica e transesofagica, eletroestimulação cardiaca temporaria transtoracica (nao
invasiva), monitoração eletrocardiografica. devem permitir que o operador possa intervir com
eficacia no tratamento dos problemas de ritimo relativos a aplicacoes mencionadas, sem o perigo
de choques acidentais. comptativel com o equipamento cardioversor bifásico-life 400plus futura
- cmos drake - referencia modelo - f7959/pw, ao preço de R$ 636,0000 (seiscentos e trinta e
seis reais) por pr; item 072 - placa multifuncao descartavel adulto, constituida por um par de
eletrodos pre-gelificados, autoadesivos, equipada com cabo com um unico conector bipolar para
ligacao direta ou indireta ao desfibrilador / estimulador, de forma arredondada, eletrodos para
reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de
desfibrilacaoo. isolamento dos materiais de proteção e o onector protegido para evitar perigo de
microchoques eletricos indesejados, embaladas em sacos hermeticos de material opaco
destinadoa proteger o gel da luz e da umidade, indicada nas aplicacoes: desfibrilacao externa,
cardioversao sincronizada transtoracica e transesofagica, eletroestimulação cardiaca temporaria transtoracica (nao invasiva), monitoração eletrocardiografica. devem permitir que o operador possa intervir com eficacia no tratamento dos problemas de ritimo relativos a aplicacoes
mencionadas, sem o perigo de choques acidentais. comptativel com o equipamento cardioversor
bifásico-life 400plus futura - cmos drake- referência modelo - f7959w, ao preço de R$ 636,0000
(seiscentos e trinta e seis reais) por pr; item 097 - tubo hospitalar de silicone, transparente, não
estéril, numero 204, com 15 mts, 6 x 12mm, embalagem com dados de identificacao e procedencia, com registro na anvisa, ao preço de R$ 246,0000 (duzentos e quarenta e seis reais) por
un; item 127 - tubo traqueal em t (tubo de montgomery) n 12, ao preço de R$ 480,0000
(quatrocentos e oitenta reais) por un; AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item
001 - campo cirúrgico estéril adesivo - com adesivo acrílico hipoalergênico, sensível a pressão,
utilizado para promover uma superfície estéril ao redor da incisão cirúrgica. filme de poliuretano
transparente e transpirável; sem iodo. caixa com 10 unidades, ao preço de R$ 700,0000 (setecentos reais) por cx; MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA EPP - item 003 frasco para aspiração com capacidade de 5000ml em polipropileno ou vidro graduado com tampa
rígida de 02 vias e de fácil desinfecção., ao preço de R$ 440,0000 (quatrocentos e quarenta
reais) por un; item 061 - membrana da válvula expiratória, compatível com respirador mindray
sv300, ao preço de R$ 187,0000 (cento e oitenta e sete reais) por un; item 125 - aspirador tipo
venturi de rede canalizada de gas. ar comprimido. transforma a pressao positiva em negativa
gerando vacuo. tampa injetada em nyon com inserto de metal, botão de controle de fluxo de
aspiração e bico de sucção. frasco coletor em policarbonato. conexão padrão abnt nbr 11906.,
ao preço de R$ 110,0000 (cento e dez reais) por un; DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
- item 114 - tubo extensor para pni compativel com o monitor marca ge dash 4000, duplo lumen,
extensor para pni com aproximadamente 2,5 metros de comprimento: conectores: 01 conector bp24 (para encaixe no monitor) e 02 conectores - bp 17 (para encaixe de bracadeira de pni),
embalado individualmente com registro no ms, ao preço de R$ 281,1900 (duzentos e oitenta e um
reais e dezenove centavos) por un; FAM LTDA - item 014 - bracadeira pni 1 via em silicone com
manguito acoplado para monitor multiparamétrico - infantil 10-19 cm, com conector de metal para
braçadeira de pni, características adicionais completo, especificação para uso compatível no
monitor multiparâmetro alfamed vita 500e, ao preço de R$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por
un; item 081 - sensor de spo² tipo clip adulto para monitores multiparamétricos, compatível com o
modelo alfamed vita i 120, ao preço de R$ 234,0000 (duzentos e trinta e quatro reais) por un; item
113 - tubo extensor de pni para monitores multiparamétricos compatível com o modelo alfamed
vita i 120, ao preço de R$ 140,0000 (cento e quarenta reais) por un; item 115 - tubo extensor para
pni, uma via, em material flexivel, livre de latex, com 2,5 metros de comprimento, com conectores
compativeis com monitores da marca prolife, alfamed e mindray, ao preço de R$ 140,0000 (cento
e quarenta reais) por un; BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 035 - fixador de tubo
de alimentacao nasal com hidrocoloide, ao preço de R$ 28,7900 (vinte e oito reais e setenta e
nove centavos) por un; item 036 - fixador de tubo endotraqueal oral, com protetor facial de
hidrocolide e tira de fixacao de pescoco ajustavel e acolchoada, ao preço de R$ 68,2100
(sessenta e oito reais e vinte e um centavos) por un; item 076 - protetor respiratório para agentes
biológicos, contituído por uma concha interna de sustentação, composta de não tecido moldado
em fibras sintéticas por um processo sem resina. sobra esta concha é montado o meio filtrante
compostopor microfibras eletrostaticamente. a parte externa do respirador é composto por um
não tecido cor verde tratada com material para não absorção de fluídos líquidos, que protege o
meio filtrante evitando que as fibras possam se soltar. a este conjunto são encorporados 02
bandas de elástico, uma tira de espuma e um grampo de ajuste nasal, necessário para manter o
respirador firme e ajustado na face do usuário. certificado de aprovação - ca. , ao preço de R$
6,9700 (seis reais e noventa e sete centavos) por un; item 133 - clorexidina 0,12% (solução oral)
250ml - isenta numero registro m.s., ao preço de R$ 8,7700 (oito reais e setenta e sete centavos)
por un; GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - item 015 - cabo de ecg 5 vias
para monitores multiparamétricos compatível com o modelo alfamed vita i 120, ao preço de R$
206,0000 (duzentos e seis reais) por un; item 080 - sensor de oximetria adulto compativel com
monitor multiparametrico drager infinity delta xl, ao preço de R$ 265,0000 (duzentos e sessenta
e cinco reais) por un; item 082 - sensor de temperatura de pele para monitores multiparamétricos,
compatível com o modelo alfamed vita i 120, ao preço de R$ 155,0000 (cento e cinquenta e cinco
reais) por un
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e quatro de março de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
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“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 032/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS, ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS, em favor
das empresas: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 008 cefepima 1g, ao preço de R$ 12,0900 (doze reais e nove centavos) por fa; item 010 - cetoprofeno
100mg iv, ao preço de R$ 3,4500 (tres reais e quarenta e cinco centavos) por fr; item 016 lidocaina (cloridrato) 2% geleia esteril 10g (seringa)., ao preço de R$ 19,5500 (dezenove reais e
cinquenta e cinco centavos) por tb; item 018 - nalbufina (cloridrato de) 10mg/ml, ao preço de R$
8,8400 (oito reais e oitenta e quatro centavos) por ap; item 019 - omeprazol sodico 40mg +
diluente, ao preço de R$ 14,9000 (quatorze reais e noventa centavos) por fa; item 022 - sevoflurano
250mg / 250 ml, ao preço de R$ 365,0000 (trezentos e sessenta e cinco reais) por fr; MED
CENTER COMERCIAL LTDA - item 007 - cefazolina sodica 1g , ao preço de R$ 5,6000 (cinco
reais e sessenta centavos) por ap; item 012 - acido tranexamico 250mg/5ml, ao preço de R$
4,7500 (quatro reais e setenta e cinco centavos) por ap; VALE COMERCIAL EIRELI - item 023
- cloreto de sódio 0,9% 10ml, ao preço de R$ 0,4900 (quarenta e nove centavos) por ap; CM
HOSPITALAR S/A - item 005 - inibidor lhrh leuprolida 7,5mg, ao preço de R$ 220,0000 (duzentos
e vinte reais) por fr; BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 011 - cisatracurio (besilato
de) 10mg/5ml , ao preço de R$ 21,7700 (vinte e um reais e setenta e sete centavos) por ap;
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 002 - capecitabina 500mg, ao preço de R$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por cp; item 009 - ceftriaxona
sodica 1g iv, ao preço de R$ 4,4000 (quatro reais e quarenta centavos) por ap; item 021 piperacilina-tazobactan 4g+500mg, ao preço de R$ 17,4500 (dezessete reais e quarenta e cinco
centavos) por fr; SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA-EPP - item 004 - hidroxiureia
500mg cp, ao preço de R$ 1,4500 (hum real e quarenta e cinco centavos) por cp; VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 001 - acido folinico 50mg/5ml, ao preço de
R$ 15,5000 (quinze reais e cinquenta centavos) por fr; item 003 - doxorrubicina (clor. de) 50mg
iv, ao preço de R$ 42,0000 (quarenta e dois reais) por fa; item 006 - tamoxifeno (citrato de) 20mg,
ao preço de R$ 0,6300 (sessenta e tres centavos) por cp; item 014 - enoxaparina sodica 40mg/
0,4ml -seringa com dispositivo de seguranca - subcutanea, ao preço de R$ 18,9800 (dezoito
reais e noventa e oito centavos) por sg; CONCEITO DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
CIRURGICOS LTDA - item 020 - ondansetrona (cloridrato de) 8mg/4ml, ao preço de R$ 3,2000
(tres reais e vinte centavos) por ap. .
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e quatro de março de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 034/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE
CAIXAS/RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, em favor da empresa: DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA
EIRELI para a prestação de serviços especializados em lavagem e desinfecção de caixas/
reservatórios de água, ao valor global de R$ 3.849,00 (três mil, oitocentos e quarenta e nove
reais), sendo os seguintes valores unitários: item 01 - subterrâneo oncologia, ao valor de 216,86
(duzentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), item 02 - subterrâneo manutenção, ao
valor de 216,86 (duzentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), item 03 – uti, ao valor de
67,76 (sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), item 04 - uti, ao valor de 67,76
(sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), item 05 - uti, ao valor de 67,76 (sessenta e
sete reais e setenta e seis centavos), item 06 - quarto 228, ao valor de 67,76 (sessenta e sete
reais e setenta e seis centavos), item 07 – radioterapia, ao valor de 67,76 (sessenta e sete reais
e setenta e seis centavos), item 08 - posto d, ao valor de 135,54 (cento e trinta e cinco reais e
cinquenta e quatro centavos), item 09 - posto c, ao valor de 135,54 (cento e trinta e cinco reais
e cinquenta e quatro centavos), item 10 – uan, ao valor de 135,54 (cento e trinta e cinco reais e
cinquenta e quatro centavos), item 11 - pronto atendimento- banheiro ext, ao valor de 67,76
(sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), item 12 - acesso telhado, ao valor de 67,76
(sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), item 13 -acesso telhado, ao valor de 67,76
(sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), item 14 -acesso telhado, ao valor de 67,76
(sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), item 15 - acesso telhado, ao valor de 67,76
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(sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), item 16 - acesso telhado, ao valor de 67,76
(sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), item 17 - acesso telhado, ao valor de 67,76
(sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), item 18 – terraço, ao valor de 67,76 (sessenta
e sete reais e setenta e seis centavos), item 19 – banheiro, ao valor de 67,76 (sessenta e sete
reais e setenta e seis centavos), item 20 - acesso telhado, ao valor de 67,76 (sessenta e sete
reais e setenta e seis centavos) e item 21 - telhado do banheiro,ao valor de 67,76 (sessenta e
sete reais e setenta e seis centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e quatro de março de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 038/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
PORTEIRO ELETRÔNICO, em favor da empresa: TELEVGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
TELEMÁTICA LTDA para a contratação de serviços especializados no fornecimento e
instalação de porteiro eletrônico, conforme conidições estabelecidas neste processo, ao
valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, trinta de março de
2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 021/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, e
tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO integralmente, em ato
próprio, o Edital de Licitação nº 021/2022 – Pregão Presencial nº 021/2022, que tem como
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS
PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS com fulcro no artigo 49 da Lei Federal nº. 8.666/93,
alterada pelas Leis nº. 8.883/94 e 9.648/98.
Registre-se. Publique-se.
Varginha (MG), vinte e oito de março de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 047/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, e
tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO integralmente, em ato
próprio, o Edital de Licitação nº 047/2022 – Tomada de Preços nº 001/2022, que tem como
objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE HEMOTERAPIA PARA ATENDIMENTO EM
REGIME DE PLANTÃO À DISTÂNCIA 24 HORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA com fulcro no artigo 49 da Lei Federal nº.
8.666/93, alterada pelas Leis nº. 8.883/94 e 9.648/98.
Registre-se. Publique-se.
Varginha (MG), vinte e nove de março de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO REDESIGNAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2022
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público que,
em razão de nova legislação, que rege a execução dos serviços, foi alterada a documentação
de qualificação técnica (cláusula 6.9.3.) do referido processo.
Desse modo, o processo na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, tendo
por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO
DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO AMBIENTAL (LRA), TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGA,
CONTROLE DE QUALIDADE DE IMAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DOS ACESSÓRIOS PB
(CQI), ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE
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(PGQ), ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
(PPR), INCLUINDO O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE (PEP), fica REDESIGNADO
para:
Data da Sessão Pública: dia 27/04/2022, às 14h.
Retirada do Edital Retificado: www.fhomuv.com.br.
Informações: (035) 3690-1008/1009/1010/1011 – edital@fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 30 de março de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 054/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2022
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E INSTRUMENTAIS PARA O SERVIÇO DE UROLOGIA, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 13/04/2022, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 30 de março de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2022
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA, PARA
ATENDIMENTO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, EM REGIME PRESENCIAL “IN LOCO”,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 13/04/2022, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 30 de março de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2022
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 14/04/2022, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 30 de março de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2022
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO XS1000i - SYSMEX,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 14/04/2022, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 30 de março de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 058/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
MANUTENÇÃO DIVERSOS, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 18/04/2022, às 9h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 30 de março de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA RETIRADA
E DESCARTE DE ENTULHOS, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 19/04/2022, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 30 de março de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2022
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO E AR CONDICIONADO
PORTÁTIL, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 25/04/2022, às 9h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 30 de março de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 061/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da sessão Pública: dia 26/04/2022, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 30 de março de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
PORTARIA N.º 007/2022
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA
O Prefeito Municipal de Varginha, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 184
da Lei Municipal 2.673/1995;
RESOLVE:
Art. 1º Determinar que seja instaurado Processo Administrativo de Sindicância N.º 001/2022,
aberto em 28/03/2022;
Art. 2º Fica Instituída a respectiva Comissão Sindicante, composta pelos servidores Guardas
Civis Municipais, FERNANDO José da Silva – Matr. 041, MATEUS Pereira de Oliveira– Matr. 107 e
ALESSANDRA Oliveira Lasmar – Matr. 108, para, sob a presidência do primeiro, dar cumprimento
ao disposto no artigo anterior, obedecidas todas as formalidades legais inerentes ao caso,
prescritas na Lei Municipal nº 2.673/1995.
Art. 3º A Comissão ora instituída terá o prazo de 15 (quinze) dias para realização e conclusão
de seus trabalhos.
Art. 4º Dilatado o prazo previsto no artigo anterior, fica, desde logo, reconduzida a Comissão
Processante para a continuação dos trabalhos para a qual foi designada.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Guarda Civil Municipal de Varginha, 28 de março de 2022.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

O Prefeito Municipal de Varginha, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 184
da Lei Municipal 2.673/1995;
RESOLVE:
Art. 1º Determinar que seja instaurado Processo Administrativo de Sindicância N.º 002/2022,
aberto em 28/03/2022;
Art. 2º Fica Instituída a respectiva Comissão Sindicante, composta pelos servidores Guardas
Civis Municipais, MARGARET Pinto Barra – Matr. 021, Robertson PERROTTA Fidelis– Matr. 155 e
MILENE Cristiane Vitor Castelari – Matr. 170 e MILENE Cristiane Vitor Castelari – Matr. 170, para,
sob a presidência da primeira, dar cumprimento ao disposto no artigo anterior, obedecidas todas
as formalidades legais inerentes ao caso, prescritas na Lei Municipal nº 2.673/1995.
Art. 3º A Comissão ora instituída terá o prazo de 15 (quinze) dias para realização e conclusão
de seus trabalhos.
Art. 4º Dilatado o prazo previsto no artigo anterior, fica, desde logo, reconduzida a Comissão
Processante para a continuação dos trabalhos para a qual foi designada.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Guarda Civil Municipal de Varginha, 28 de março de 2022.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

À vista do contido neste Processo Administrativo, inclusive parecer jurídico da ProcuradoriaGeral do Município, RATIFICO a adoção do Instituto da Inexigibilidade Licitatória nos termos do
artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, para aquisição de munição
(calibre .40SW TREINA EOPP 180GR NTA) para o curso de formação, treinamento e capacitação
técnica para o manuseio de armas de fogo dos integrantes da Guarda Civil Municipal de Varginha/MG, de forma direta, com o afastamento do procedimento licitatório, junto à COMPANHIA
BRASILEIRA DE CARTUCHOS.
Publique-se, como condição para eficácia dos atos.
Varginha/MG, 17 de março de 2022.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXTRATO DE CONTRATO”
Contrato: 001/2022. Datado de 22/03/2022.
Fundamento: Pregão Presencial Nº 001/20212.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de
veículos – 0 km.
Contratante: Guarda Civil Municipal de Varginha.
Contratada: Empresa UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.
Valor: R$ 727.200,00 (setecentos e vinte e sete mil e duzentos reais).
Prazo: 24 (vinte e quatro) meses.
Signatários: Pela Guarda, o Diretor Administrativo, Sr. Marcos Cleber Sales.
Pela Contratada, o Sr. Paulo Emilio Pimentel Uzêda e a Sra. Valkiria Nakamashi.
Marcos Cleber Sales
Diretor da Guarda Civil Municipal de Varginha

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
ADITIVO DE CONTRATO DE PRAZO E VALOR
Processo: Processo nº 20/2.020. 02º Termo Aditivo ao Contrato 06/2.020.
Contratada: Elevadores Atlas Schindler Ltda.
CNPJ: 00.028.986/0011-80
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha –
Inprev.
CNPJ: 09.215.261/0001-01
Objeto: Constitui-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
engenharia para manutenção preventiva e corretiva do equipamento de transporte vertical do
Inprev, com fornecimento de insumos e outros materiais, conforme especificações constantes
no Termo de Referência Anexo I
Fundamento: Dispensa de licitação 42/2.020.
Valor aditado: R$ 4.494,00
Vigência: 01/04/2.022 a 31/03/2.023.
Data do Aditivo: 28/03/2.022.
Signatários: Pelo Instituto, o Diretora-Presidente, Sra. Ana Paula de Oliveira Amorim
Pela Contratada, o Representante Legal Sr. Vinicius Duarte André

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA N.º 010/2022
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA
O Prefeito Municipal de Varginha, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 184
da Lei Municipal 2.673/1995;
RESOLVE:
Art. 1º Determinar que seja instaurado Processo Administrativo de Sindicância N.º 003/2022,
aberto em 28/03/2022;
Art. 2º Fica Instituída a respectiva Comissão Sindicante, composta pelos servidores Guardas
Civis Municipais, JOSILANE Gonçalves de Souza Arantes – Matr. 121, THAIS Levenhagen
Bustamante Neves – Matr. 162 e Jose NATAL Cesarino – Matr. 098, para, sob a presidência da
primeira, dar cumprimento ao disposto no artigo anterior, obedecidas todas as formalidades
legais inerentes ao caso, prescritas na Lei Municipal nº 2.673/1995.
Art. 3º A Comissão ora instituída terá o prazo de 15 (quinze) dias para realização e conclusão
de seus trabalhos.
Art. 4º Dilatado o prazo previsto no artigo anterior, fica, desde logo, reconduzida a Comissão
Processante para a continuação dos trabalhos para a qual foi designada.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Guarda Civil Municipal de Varginha, 28 de março de 2022.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA N.º 008/2022
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA
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PORTARIA Nº 043/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022
DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO REGULAMENTAR DE EMPREGADO PÚBLICO COMISSIONADO DECORRENTE DE AFASTAMENTO FÉRIAS
O Secretário Executivo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 37, II, da
Constituição Federal e art. 47, VI, do Estatuto do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Macro Região do Sul de Minas;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sr. ALAN ALVANIR BARRA DE OLIVEIRA, para substituir a senhora AMANDA
ALVES DOS SANTOS ASSIS no emprego público comissionado de GERENTE ADMINISTRATIVO,
entre os dias 28 de março de 2022 à 11 de abril de 2022.
PARÁGRAFO ÚNICO. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente de afastamento por férias.
Art. 2º. O substituto fará jus ao recebimento durante a substituição das diferenças de vencimentos entre o seu emprego público e o vencimento do substituído.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Varginha-MG, 25 de março de 2022.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
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PORTARIA Nº 044/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022
NOMEIA EMPREGADO PÚBLICO TEMPORÁRIO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2022, devidamente homologado pela portaria nº 012/2022.
NOME
CARGO /BASE
COLOCAÇÃO
Diego Silva Oliveira
Condutor de Ambulância / Lambari-MG
2º Lugar
Art. 2º. A pessoa nomeada no artigo anterior fica convocada para, no prazo estabelecido no
item 7.7 do Edital 001/2022, apresentar todos os documentos necessários à sua contratação,
conforme item 7.8 do respectivo edital, sob pena de se tornar sem efeito a nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 18 de março de 2022.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618

Art. 2º. As pessoas nomeadas no artigo anterior ficam convocadas para, no prazo estabelecido no
item 7.7 do Edital 003/2022, apresentarem todos os documentos necessários à sua contra-tação,
conforme item 7.8 do respectivo edital, sob pena de se tornar sem efeito a nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 25 de março de 2022.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 047/2022 DE 28 DE MARÇO DE 2022
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE OCUPANTE DE EMPREGO PÚBLICO COMISSIONADO
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor,
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR a Sra. ISABELA MORAIS para o emprego público comissionado de
SUPERVISORA(A) DE ENFERMAGEM.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 28 de março de 2022.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo:

PORTARIA Nº 045/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022
NOMEIA EMPREGADOS PÚBLICOS TEMPORÁRIOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem habilitadas em Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 003/2022, devidamente homologado pela Portaria nº 035/2022.
NOME
CARGO /BASE
COLOCAÇÃO
Angélica Megda Pereira Cabral
Enfermeiro/ Varginha-MG
1º Lugar
Cintia Aline Toma Ignácio Pedreira Enfermeiro / Varginha-MG
2º Lugar
Laura Lopes Araújo
Enfermeiro / Lavras-MG
1º Lugar
Josiane Lilia de C. Chiarini
Enfermeiro / Lavras-MG
2º Lugar
Art. 2º. As pessoas nomeadas no artigo anterior ficam convocadas para, no prazo estabelecido
no item 7.7 do Edital 003/2022, apresentarem todos os documentos necessários à sua contratação, conforme item 7.8 do respectivo edital, sob pena de se tornar sem efeito a nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 25 de março de 2022.

DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 048/2022 DE 31 DE MARÇO DE 2022
DISPÕE SOBRE A DISPENSA DE EMPREGADOS PÚBLICOS DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE
APOIADOR DE BASE
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. DISPENSAR, os empregados públicos abaixo relacionados da função gratificada de Apoiador
de Base;
NOME
BASE
CARGO
Neusa Cera
Santa Rita de caldas
Técnico de Enfermagem
Thiago Viana Pereira
Itajubá
Técnico de Enfermagem
Júlio Cesar de Souza
Lavras
Técnico de Enfermagem
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 31de março de 2022.

JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU

JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU

De acordo:

De acordo:

DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor

DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor

Examinado e conferido:

Examinado e conferido:

GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 046/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2022
NOMEIA EMPREGADOS PÚBLICOS TEMPORÁRIOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem habilitadas em Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 002/2022, devidamente homologado pela Portaria nº 013/2022.
NOME
CARGO /BASE
COLOCAÇÃO
Andressa Marcelle de Oliveira
Simone Aparecida da Silva
Eder Alexandre de Gusmão
Wligiangela Aparecida da Costa
Marcio Fernando Brum Santos
Reinaldo Antônio L. R. Júnior
Edmara Cristina F. Silva
Rachel de Paula
Samanta Cristiane A. Araújo
Sintia Aparecida da Silva Faria
Marines Antônia Batista

Técnico de Enfermagem/ Alfenas
Técnico de Enfermagem / Extrema
Técnico de Enfermagem / Paraisópolis
Técnico de Enfermagem / Pouso Alegre
Técnico de Enfermagem/Santa Rita do Sapucaí
Técnico de Enfermagem/ São Lourenço
Técnico de Enfermagem / São Gonçalo do Sapucaí
Técnico de Enfermagem / São Gonçalo do Sapucaí
Técnico de Enfermagem / São Roque de Minas
Técnico de Enfermagem / São Roque de Minas
Técnico de Enfermagem/ São Roque de Minas

4º Lugar
1º Lugar
4º Lugar
2º Lugar
1º Lugar
1º Lugar
1º Lugar
2º Lugar
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 049/2022 DE 31 DE MARÇO DE 2022
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS PARA FUNÇÃO GRATIFICADA
DE APOIADOR DE BASE
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. DESIGNAR, a partir do dia 01/04/2022, os empregados públicos abaixo relacionados para
o exercício da função gratificada de apoiador de base;
NOME
BASE
CARGO
Wellison de Cassia Pereira Lopes
Santa Rita de Caldas
Condutor de Ambulância
Daniela Fernanda Rossi
Itajubá
Técnico de Enfermagem
Viviane Aparecida da Silva
Luminárias
Técnico de Enfermagem
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Varginha/MG, 31 de março de 2022.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
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RESULTADO DE JULGAMENTO -MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 000024 - PROCESSO
000086/2021, por intermédio de seu Secretário Executivo, torna público o resultado do Pregão
em epígrafe, pelo que segue: Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERIR A OFERTA
DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E TREINADA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE IRÃO ATUAR
NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADO PELO CISSUL/SAMU Adjudicada: ORION SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA no lote 1 no valor total de R$ 4.233.600,00 (quatro
milhões duzentos e trinta e três mil seiscentos reais). Esta publicação equivale à publicação da
Ata de Registro de Preços. Thiago Carneiro Pereira - Pregoeiro/CISSUL - Varginha, 29 de
março de 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 020/2022
PROCESSO Nº 032/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE RESTARAM DESERTOS NA ÚLTIMA LICITAÇÃO
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas – CISSUL.
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 30.461.442/0001-04
Valor: R$587,00 (quinhentos e oitenta e sete reais).
Base Legal: Artigo 24, inciso V, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 31 de março de 2022 –Cintia Liumara Silva Amorim Santos / Auxiliar
Administrativa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 019/2022
PROCESSO Nº 031/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO
RELÓGIO DE CONTROLE DE PONTO DA BASE DE AIURUOCA
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: PRONTEC SUL LTDA
CNPJ: 25.331.414/0001-24
Valor: R$ 800,00 (oitocentos reais).
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 31 de março de 2022 – Cintia Liumara Silva Amorim Santos / Auxiliar
Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA
Lei Nº 6948/2022
DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CAPINA E TAPA-BURACOS NO
MUNICÍPIO DE VARGINHA.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu Presidente, em seu nome e de acordo com o disposto no artigo 58 da Lei
Orgânica do Município de Varginha e artigo 208 do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Varginha promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. A Secretaria Municipal de Obras fica obrigada a divulgar cronograma semestral de
operações de capina de lotes e meios-fios, e de operações “tapa-buracos” na malha viária do
Município de Varginha.
§1º. O cronograma relativo ao primeiro semestre deverá ser publicado até 1º de dezembro do
ano anterior; e o cronograma relativo ao segundo semestre, até 1º de junho do mesmo ano.
§2º. A Secretaria Municipal de Obras deverá cumprir os respectivos cronogramas em sua
integralidade, salvo motivo de força maior ou caso fortuito devidamente justificado.
§3º. A Secretaria Municipal de Obras deverá remeter os relatórios dos trabalhos realizados,
respectivamente até dia 15 de julho e dia 15 de janeiro, referentes aos cronogramas do primeiro
e do segundo semestre, à Câmara Municipal, contendo a descrição sumária das atividades
realizadas, o nome dos logradouros e trecho dos mesmos em que houve os trabalhos, se os
trabalhos foram realizados pela própria Administração ou mediante contratação de empresa
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terceirizada, valores empregados e demais informações relevantes, bem como a justificativa
técnica para a não realização dos trabalhos do cronograma inicial, se houver.
§4º. O cronograma semestral poderá ser alterado somente mediante justo motivo, devidamente
justificado pela Administração Pública em processo administrativo próprio, devendo a retificação
de o cronograma semestral ser igualmente publicado.
§5º. Todos os cronogramas relativos a esta Lei deverão ser publicados no site oficial da Prefeitura e da Câmara Municipal de Varginha.
Art. 2º. Fica a Comissão de Viação, Obras Públicas, Agricultura, Comércio e Indústria responsável pela análise e acompanhamento dos cronogramas apresentados por força desta Lei, podendo opinar, mediante relatório, sobre o cumprimento dos respectivos cronogramas, bem como
sobre as justificativas com relação ao não cumprimento do cronograma.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 17 de março de 2022; 139° da Emancipação PolíticoAdministrativa do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
Presidente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decreto Nº 6/2022
CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA HONORÁRIA VARGINHENSE.
A Câmara Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e
sua Mesa Diretora promulga o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1º Fica concedido ao SR. WALKER MAGALHÃES LAHMANN, o Título de “CIDADANIA
HONORÁRIA VARGINHENSE”, pelos relevantes serviços prestados à comunidade.
Art. 2º O Título de que trata o artigo anterior, será assinado pelos Senhores, Presidente da
Câmara Municipal, Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Câmara Municipal de Varginha, 29 de Março de 2022. 139 da Emancipação Político
Administrativa do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
Presidente
RODRIGO SILVA NAVES
Vice-Presidente
DANIEL RODRIGUES DE FARIAS
Secretário
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decreto Nº 7/2022
“CONCEDE COMENDA DO MÉRITO AMBIENTAL, DR. SÉRGIO MÁRIO REGINA”.
A Câmara Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e
sua Mesa Diretora promulga o seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1º Fica concedido ao SR. RONIPETERSON LANDIM COSTA, a “COMENDA DO MÉRITO
AMBIENTAL, DR. SÉRGIO MÁRIO REGINA”, pelos relevantes serviços prestados ao meio ambiente no Município de Varginha.
Art. 2º A Comenda do Mérito Ambiental, Dr. Sérgio Mário Regina, de que trata o artigo 1º, será
acompanhada de um Certificado da Comenda, que constará os dispositivos legais desta
homenagem para os fins de direito.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Varginha, 29 de Março de 2022. 139º da Emancipação Político
Administrativa do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
Presidente
RODRIGO SILVA NAVES
Vice-Presidente
DANIEL RODRIGUES DE FARIAS
Secretário

